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 ايقيييييس النيييييس (..)8ص.)رئيييييٌس النيييييس قبلييييييقن ٌييييييجهاء شيييييغغق اييييي   يييييٌي  ييلىييييي    يييييا ء اعيييييغقغ

 (قبليقن

 (ايقس النس قبليقن(..)8ص.) قبحناييً ٌجرأس قاللجا ع قبج  يري بنالايشة قبصراٌة 

 (ايقس النس قبليقن (..)9ص.) رئٌس النس قبليقن ٌنجهً لظٌره قبلزقئري 

 (يقع –اعغقغ (..)9ص.)قبحناييً ٌخججم زٌ رجه قبى قبلزقئر 

  ايقييييييييس النييييييييس (..)10ص.) قبل ئيييييييين قبيء : ٌليييييييين قبجردٌييييييييز شنييييييييى ق يييييييي ع قبخييييييييغا    ييييييييً يقييييييييي

 (قبليقن 

  قباليييييييييغاليي :  يييييييييرص قييييييييييجاا رٌة يقشيييييييييغت جلجظييييييييير قب يييييييييرد   قبص باٌييييييييية قبر يييييييييٌلة قباجخ  ييييييييية

 ايقس النس قبليقن((..)10ص.) ا ب ل شة يقبزرقشة

  ارئ يييييية غ. ييييي خهيق  شايييييغ  قبي ييييييغ قبصرققيييييً قبلٌييييي اً ٌ ييييي ر   ييييييً ق لجاييييي ع قبج ييييي يري بنالايشيييييية

 (ايقس النس قبليقن )(..11ص.) قبصراٌة  ً قبلزقئر

  ل ئييييييين رئييييييييٌس النيييييييس قبليييييييييقن غ. ييييييي خهيق  شاييييييييغ  ٌصيييييييرن شيييييييي   ييييييييجعرقاه اهييييييييرقر قباحدايييييييية

ايقيييييييس .)(11ص.)  يييييييً ويييييييعق قبجيقٌييييييي  ياليييييييس  ريييييييي ء اييييييييجحه    يييييييصن ديرغييييييييج  يق جح غٌييييييية 

 (النس قبليقن 

    بييييييم ٌييييييياى  ..  يييييي خه يق  شاييييييغ : لىيييييية يٌ يييييييٌة قيشييييييز  بيييييييزٌرت قبا بٌيييييية ا ٌهيييييي غ ايييييييجحه

 ( فق لٌيز (..)12ص.)ق قنٌم يجُىرن قبغيالر بنخ رج

  ايييييييي  قييييييييرقر قباحدايييييييية ل ئيييييييين رئييييييييٌس قباربايييييييي   قبصرققييييييييً ٌ  بيييييييين قبهييييييييي  قبيٌ يييييييييٌة اايقييييييييغ

 (لٌيز فق (..)13ص.)قالجح غٌة

 انٌيييييييي رق   01رلح جيقٌييييييييس قجف قٌيييييييية يييييييييخاة اييييييييس  رلييييييييي  اهٌايييييييية ٌييييييييً رلييييييييخزقبغ ىلييييييييا ئيييييييينل قب

 (يد بة قباصنياة ق خا رٌة(..)13ص.)غيالر

 يد بيييييية (..)14ص.) قيييييييقلٌ   اىايييييية 3النييييييس قبليييييييقن ٌيييييييجصغ القييييييرقر  غي شبيييييييق ىيييييييرجا ئيييييينل قب

 (قباصنياة ق خا رٌة

  قالقج يييييييييييييييييي غي قبحيييييييييييييييييي بً ٌجحانييييييييييييييييييه قبديييييييييييييييييي ظاً : قالييييييييييييييييييي رقن قبل ئيييييييييييييييييين قب يييييييييييييييييياري

 (يد بة قباصنياة ق خا رٌة(..)14ص.)يقبف يغٌ 
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  جىرٌييييييييييين درغييييييييييييج   بنيييييييييييغيالر قبيييييييييييى جردٌييييييييييي  خنيييييييييييق أزاييييييييييية قب ييييييييييييدً  ظمدييييييييييي ققبل ئييييييييييين :

 (يد بة قباصنياة ق خا رٌة(..)15ص.)داٌرت

 قالٌيييييييييييي م قباهانيييييييييييية يج ييييييييييييىغ حيييييييييييييم بيييييييييييياص   هييييييييييييرق  قيييييييييييي لي   يييييييييييييقز  غحاييييييييييييق قبل ئيييييييييييين :

 (قباصنياة ق خا رٌةيد بة (..)15ص.)قاللجخ ا  

 يد بيييييييية (..)16ص.)قبييييييييغٌاهرق ً : احيييييييي يال  قباليييييييي  قباردييييييييزي بحييييييييء ا ييييييييدنة قبييييييييغيالر خليبيييييييية

 (قباصنياة ق خا رٌة

 يد بيييييية (..)16ص.)قيييييييجصغقغق  لٌ اٌيييييية بحيييييييم رئ ييييييية  ا ييييييا  قباربايييييي      ٌاييييييينغ رٌ يييييي ئيييييينل قب

 (قباصنياة ق خا رٌة

  يقرقرقجىيييييييي  انزايييييييية : قباحدايييييييية قالجح غٌيييييييية ق بيييييييي  دناجىيييييييي  قزق  قاللجخ ايييييييي   قبزٌيييييييي غي  دمحمقبل ئيييييييين

 (يد بة قباصنياة ق خا رٌة(..)17ص.)قبج اٌق

  ..جفّ يييييييء قبخنفٌييييييي   قبحزاٌييييييية  شايييييييغ قبيقحيييييييغ  ترييييييييي قبل ئايييييييةرًغق شنيييييييى قجىييييييي م قباحداييييييية قالجح غٌييييييية

 (يد بة اعغقغ قبٌيم (..)17ص.)بنهي    ً قالقنٌم

 غقرت قبغيبيييييية ٌيييييير    جليٌيييييس  قبايظييييييغ قبدييييييرغي: ييييييللغ  رٌهيييييية  رييييييي ء  ير يييييدباق نييييييًش ئييييينل قب 

 (يد بة اعغقغ قبٌيم(..)18ص.)قايقء قالقنٌم
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    رئييييييييييييٌس قبيييييييييييييزرق  يايييييييييييي دري  ٌاحايييييييييييي   قبجصيييييييييييي ي  قبا ييييييييييييجر  اصييييييييييييغغ ايييييييييييي  قبه  شيييييييييييي

 (قاللا   قبصرققٌةيد بة (..)19ص.)قبحٌيٌة

  قبييييييييييييييييغقلً ٌدنييييييييييييييغ بٌيييييييييييييي  قبصييييييييييييييعقري اصييييييييييييييييٌة النييييييييييييييس أاليييييييييييييي   وٌئيييييييييييييية ق شيييييييييييييي م

 (ايقزٌ  لٌيز(..)19ص.)يقالج  ال 

  اؤقيييييييي  بنصاييييييييء قبهل يييييييينً ايييييييييف رت قبصييييييييرق   ييييييييً أيدرقلٌيييييييي  لجٌليييييييية قبج ييييييييصٌغ قب ييييييييح غ: جصنٌييييييييق

 (يد بة قاللا   قبصرققٌة(..)20ص.)قبصيدري

  شيييييييييييي يي ٌييييييييييييغشي بل ييييييييييييرت قبهيييييييييييييٌة قبفنييييييييييييي ٌلٌة: ايييييييييييي  ٌجصيييييييييييير  بىيييييييييييي  أونىيييييييييييي  أايييييييييييير

 (قبييارٌة لٌيز(..)20ص.)ار ي 

   قباييييييي س ايييييي رزققىم قبخلليييييير ٌاييييييغي قشجرقييييييي ً جليييييي ه قييييييرقر قالجح غٌيييييية: ديرغيييييييج   أونليييييي  يالٌاديييييي

 ( فق لٌيز(..)21ص.)خ   ً بنجف وا   قبيٌ يٌة

  ٌ( فق لٌيز(..)21ص.)اه نة اد  حة قبفي غ  ً قبصرق  جيرن يزرق  ي اه 

    قبيييييييٌغ قبحدييييييٌم: ييييييييلهغ غيايييييي ً ايييييييس  ييييييصال  قبفنييييييي ٌلً يشنيييييييى النييييييس قباييييييي   ٌهيييييي غ قلجى دييييييي

 (قبفرق  لٌيز(..)22ص.)قالحج ء

  (ايقزٌ  لٌيز(..)22ص.)أشا بى   ً أيدرقلٌ قبيف رت قبصرققٌة جصنق 

  ً(قبفرق  لٌيز(..)23ص.)غيبة شراٌة جفججح يف رجى   ً اعغقغ ظغق 

  قبه يييييييً لصفيييييير ٌد ييييييغ خف ٌيييييي  يييييييرقة قبهيييييير : يٌ يييييييٌي  يأ ييييييرقغ ا بحديايييييية قبييييييي اهة جيييييييي يق

 (ايقزٌ  لٌيز(..)23ص.)بلير زوٌر
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  شنيييييييييييى قبحدياييييييييييية بجلفٌيييييييييييع  قبفييييييييييجح: أارٌدييييييييييي  قب شييييييييييين قبييييييييييي س ار يييييييييييس قبيييييييييييغيالر يجيييييييييييع

 (يد بة قباصنياة ق خا رٌة(..)24ص.)قللغقجى 

  ليييييييييييييور قبصغقبيييييييييييية .. قٌيييييييييييي غي ا   يييييييييييي ر: قالشجييييييييييييرق  شنييييييييييييى قييييييييييييرقر قباحدايييييييييييية قالجح غٌيييييييييييية

 (يد بة قباصنياة ق خا رٌة(..)24ص.)ار ي 

 ًيد بيييييييية (..)25ص.)غيبييييييية قبهيييييييي لي : ق يييييييي ش   قبخ  يييييييي   وييييييييغ ى  قلىييييييي   ققييييييييي  قئييييييييج غ يٌ ييييييييي

 (ق خا رٌةقباصنياة 

  يد بييييييية (..)25ص.)قباييييييي بدً: قبصيييييييرق  ٌرٌيييييييغ ش قييييييية جحفيييييييظ ييييييييٌ غجه يجحهيييييييق ا ييييييي بحه ايييييييس قالرغ

 (قباصنياة ق خا رٌة

  يد بييييييييية قباصنياييييييييية (..)26ص.)حهيييييييييي  جحيييييييييعر اييييييييي  احييييييييي يال  جيييييييييييٌغ انيييييييييغ ييييييييييرقة قبهييييييييير

 (ق خا رٌة

 ٌ د ييييييغ ايقفييييييهجحيييييي بغ قغقرت قبغيبيييييية اييييييٌ  قبجفديييييي  أي اخ بفيييييية قييييييرقر قباحدايييييية قالجح غٌيييييية.. ق  يييييي ر-

 (يد بة اعغقغ قبٌيم(..)26ص.) 
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  (قبييارٌة لٌيز(..)27ص.)اجين ً قللاٌ ً ح يبيق قلجٌ ز قبحغيغ 33قبها  شنى 

  يييييييييغير اليييييييييس ييييييييييفر احيييييييييق قبيدٌيييييييييء قبيييييييييي اق بيد بييييييييية قالييييييييييجخا رق  قبصرققٌييييييييية أحايييييييييغ  أايييييييييي 

  فق لٌيز((..)27.)رظٌغ 

 

 

 

 

 

   يد بيييييية (..)28ص.)لغٌييييييغت بنخييييييريج ايييييي   ايييييي ز   قبييييييغيالر قباليييييي  قباردييييييزي ٌيييييييجصغ الجايييييي ع قبٌيييييي

 (قباصنياة ق خا رٌة

  (قبفرق  لٌيز(..)28ص.)% 01قبزرقشة جصن  ش  غشم بنف حٌ  ٌ ء قبى 
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  قبهييييي ورت (..)29ص.)ا ييييير جييييييجصغ ال ججييييي ر ي يييييٌ  باغٌلييييية  رٌيييييغت اييييي  ليشىييييي   يييييً قب ييييير  قبييييييي

٤٦ ) 

   ييييييييي ئء قشييييييي م (..)29ص.) اييييييييٌّرت  يييييييً الزبيييييييهجييييييييلس.. قبهيييييييا  شنيييييييى  ييييييي ن ٌ يييييييلس  ييييييي ئرق

 (جيليٌة

 

 

 

 

 

 

 

 (لي ييجً (..)30ص.)قباٌ  قباٌ : ال ايقغر بلى ٌة قبزاة قبيدرقلٌة 

 (رييٌ  قبٌيم(..)30ص.)رئٌس قباربا   قبجردً: ال ا لس ا  جر ح أرغيظ   بيالٌة ا لٌة 
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 رئٌس النس قبليقن ٌيجهاء شغغق ا   ٌي  ييلى    ا ء اعغقغ

قييييييجهاء رئييييييٌس النييييييس قبلييييييقن دمحم قبحناييييييييً شييييييغغق اييييي   ييييييٌي  ييلىيييييي   اليييييي  ق النععععععوا   مجلعععععع  موقععععع 

 يييييا ء اعيييييغقغع حٌييييي  قييييييجاس ييييييٌ غجهع خييييي ء قبنهييييي  ع  بيييييى أايييييرز قبهيييييي ٌ  يقبا يييييد   قبالٌييييية يقبخغاٌييييية قبجيييييً 

 .قبالً يقبخغاً  ٌى  ٌص لً الى  أو بً جن  قبال  قع  ي ً ش  اج نا   جحيٌ  قبيققصٌ 

 

 

  قبحناييً ٌجرأس قاللجا ع قبج  يري بنالايشة قبصراٌة

موق  مجل  النوا   جرأس رئٌس النس قبليقن دمحم قبحناييًع قبٌيم قبخاٌسع قاللجا ع قبج  يري بنالايشة قبصراٌة 

ب جح غ قباربا لً قبصراً قبعي ٌصهغ شنى و اش أشا ء قبغيرت قبي اصة ش رت باؤجار قجح غ ال بس قبغيء قبشي   االظاة 
قباربا لً قبصراً  بى قبصرق ع يجم جدنٌغ رئٌس النس قبليقن دمحم قبحناييً  قبجص ي  ق ي اًع حٌ  قلجهن  رئ ية قالجح غ

 رئٌي ً ب جح غ قشجا رقً ا  قبج يس ا   ىر د لي  قبا لً.
يأدييييييييغ يييييييييٌ غجه أ  قاللجايييييييي ع قبج يييييييي يري ٌُصهييييييييغ بايق يييييييينة اييييييييي ر قبجصيييييييي ي  يقبجليييييييييٌق اييييييييٌ  قباربا ليييييييي   

قبصايييييييء قبارباييييييي لً قبصرايييييييً قبا يييييييجر   يييييييً قباح  يييييييء يقبالييييييي بس قبج يييييييرٌصٌة قبصراٌيييييييةع قل  قييييييي ً اييييييي  أواٌييييييية 

ق قنٌاٌيييييييية يقبغيبٌييييييييةع يقبيييييييييصً قبييييييييغقئم بييييييييييس قبييييييييرؤ  قبايحييييييييغت ا يييييييي   اخجنييييييييغ قبهييييييييي ٌ  قبارجا يييييييية 

ا بايييييييجلغق  قبرقولييييييةع اايييييي  ٌيييييييىم  ييييييً جليييييي يز قبجحييييييغٌ   قبجييييييً جيقلييييييه قبال هيييييية يقبص بم.يأييييييي غ أ  وييييييعق 

قبلظييييير  ٌاييييي  ٌخيييييص قباييييييييش   قبا ريحييييية شنيييييى قاللجاييييي ع ٌييييي جً قبٌييييييم باحييييي  جيحٌيييييغ قبايققيييييغ ييلىييييي   

ليييييييغيء أشاييييييي ء قلجا شييييييي   قبيييييييغيرت قبيييييييي اصة ش يييييييرت بايييييييؤجار قجحييييييي غ الييييييي بس قبيييييييغيء قبشيييييييي   االظاييييييية 

قبجصيييييي ي  ق ي اً.يأ يييييي ر  بييييييى أ  ال هجليييييي  قبصراٌيييييية يقبصيييييي بم ألاييييييس ٌايييييير اارحنيييييية غقٌهيييييية ج ييييييىغ جحييييييغٌ   

بلاٌيييييس يجيييييي  ر قبلىييييييغ اٌللييييي ع قل  قييييي  اييييي  ليييييي ا  يأزاييييي   ظٌييييير اييييييايقةع قباييييير قبيييييعي ٌييييييجنزم جدييييي جغ ق

قبايييييييؤيبٌة قبجييييييً حّانجىيييييي  قب ييييييصين باربا ل جليييييي .يلر  خيييييي ء قاللجايييييي ع ال ق يييييية قبجليييييييٌق باييييييء  قب يييييييقظر 

  ً قبنل   يقبىٌئ   قبارجا ة ا جح غ ال بس قبغيء قبشي   االظاة قبجص ي  ق ي اً.
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  رئٌس النس قبليقن ٌنجهً لظٌره قبلزقئري

قبجهييييييى رئييييييٌس النييييييس قبليييييييقن دمحم قبحناييييييييًع قبٌيييييييم قبخاييييييٌسع يقبي ييييييغ قبارق ييييييق  /قبليييييييقن  ايقييييييس النييييييس

بييييييهع رئييييييٌسع قبالنييييييس قب ييييييصاً قبييييييي لً قبلزقئييييييري قبيييييييٌغ  اييييييرقوٌم ايظيييييي بًع يعبيييييي  شنييييييى ويييييي اش اييييييؤجار 

 قجح غ ال بس قبغيء قبشي   االظاة قبجص ي  ق ي اً قبالصهغ  ً قبلزقئر.

قبال ئٌيييييية اييييييٌ  قبانييييييغٌ  قب ييييييهٌهٌ ع يأواٌيييييية جفصٌييييييء بليييييي   قب ييييييغققة اييييييٌ  قباربايييييي لٌ ع ياحيييييي  قبنهيييييي   قبص قيييييي   

يجلييييييٌق قبجصييييي ي  شنيييييى قباييييييجيٌ   د  يييييةع اؤديييييغقً ييييييٌ غجه ييييييريرت قبييييييصً  بيييييى جيحٌيييييغ قبيييييرؤ  يقبايققيييييغ 

حيييييييء قبهييييييي ٌ  عق  قالوجايييييي م قبا ييييييجر   ييييييً اخجنييييييغ قباح  ييييييء قباربا لٌيييييية قبغيبٌييييييةع ي ييييييً اهييييييغاجى  قبهيييييييٌة 

 ٌة.قبفني ٌل

ايييييي  لىجييييييهع جهييييييغعم رئييييييٌس قبالنييييييس قب ييييييصاً قبييييييي لً قبلزقئييييييري ا بجىلئيييييية  بييييييى يييييييٌ غجه اال ييييييياة جدنٌفييييييه 

رئٌيييييييي ً ب جحييييييي غ قبارباييييييي لً قبصرايييييييًع اؤديييييييغقً غشيييييييم قبايققيييييييغ قبا يييييييجردة يخ ي ييييييي  قبهييييييييٌة قبفنيييييييي ٌلٌةع 

  ي اٌة.يج نصه بازٌغ ا  قبجص ي  اٌ  قباربا لٌ ع ا ٌرق  بى أواٌة اد لة قبصرق  قبصراٌة يق

 

 

 

 

 قبحناييً ٌخججم زٌ رجه قبى قبلزقئر

قخجيييييييجم رئيييييييٌس النيييييييس قبلييييييييقن دمحم قبحنايييييييييًع قبٌييييييييم قبلاصيييييييةع زٌ رجيييييييه  بيييييييى  /قاللاييييييي   قبصرققٌيييييييةد بييييييية ي

 قبلزقئر.

يعديييييييير اٌيييييييي   بنادجيييييييين ق ش اييييييييً بييييييييرئٌس النييييييييس قبليييييييييقن جنهجييييييييه يد بيييييييية قبلايييييييي   قبصرققٌيييييييية )يقع( أ  

باييييييؤجار قجحيييييي غ اليييييي بس  17قلجا شيييييي   قبييييييغيرت  قبحناييييييييً قخجييييييجم زٌ رجييييييه يقبجييييييً ليييييي    بنا يييييي ردة  ييييييً 

قبيييييييغيء قبشيييييييي   االظاييييييية قبجصييييييي ي  ق يييييييي اًع يجرؤييييييييه قلجاييييييي ع قبالايشييييييية قبصراٌييييييية ب جحييييييي غ قبارباييييييي لً 

  ً قبلزقئر . قبصراً قبالصهغ شنى و اش قباؤجار

قبحنايييييييييً قيييييييغ أديييييييغ أ   قاللجاييييييي ع قبج ييييييي يري ٌصهيييييييغ بايق ييييييينة ايييييييي ر قبجصييييييي ي  يقبجلييييييييٌق ايييييييٌ   يدييييييي  

ربا ليييييي   يقباليييييي بس قبج ييييييرٌصٌة قبصراٌيييييية قل  قيييييي ً ايييييي  أواٌيييييية قبصاييييييء قباربايييييي لً قبصراييييييً قبا ييييييجر   ييييييً قبا

قباح  ييييييء ق قنٌاٌيييييية يقبغيبٌييييييةع يقبيييييييصً قبييييييغقئم بييييييييس قبييييييرؤ  قبايحييييييغت ا يييييي   اخجنييييييغ قبهييييييي ٌ  قبارجا يييييية 

 ا بايجلغق  قبرقولةع اا  ٌيىم  ً جل يز قبجحغٌ   قبجً جيقله قبال هة يقبص بم .
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  قبل ئن قبيء : ٌلن قبجردٌز شنى ق  ع قبخغا    ً يقي 

ج يييييييٌر ” أدييييييغ قبل ئيييييين قبيء بييييييرئٌس النييييييس قبليييييييقن احييييييي  قبالييييييغاليي ع شنييييييى  /ايقييييييس النييييييس قبليييييييقن 

قبايقزليييييية قباهانيييييية ” ييييييييريرت جردٌييييييز ” قبالييييييى قبجحجٌيييييية يجهييييييغٌم قبخييييييغا   بنايييييييق لٌ   ييييييً اح  ظيييييية يقييييييي  

 ”قب حً ع ياج اصة خ ة  شا ر قباح  ظة شنى قبلىغ قبخغاً يقبه  ع 

أواٌييييية قبا ييييي رٌس ” يعدييييير قبل ئييييين قبيء  يييييً به ئيييييه ويييييعق قبٌييييييم ع احييييي  ظ يقيييييي  قبيييييغدجير دمحم لاٌيييييء قباٌييييي حً 

قالوجايييييييي م  ييييييييً ج اٌييييييييق  هييييييييرق  قبارليييييييي ا  قبحدييييييييياً ايييييييي بفجرت ” ي دييييييييعب  ” قبخغاٌيييييييية ع ياج اصيييييييية جلفٌييييييييعو  

 ”بجعبٌء د  ة قبصها   قبجً جيقله قباح  ظة قباهانة يقبجيق ء قبايجار اس النس قبليقن 

 بييييييى ييييييييريرت  ييييييايء شيقئيييييييء قب ييييييىغق  ع يقباح ييييييييرٌ  ع يقبصهييييييييغ  –احيييييي  ظ يقيييييييي   –يغشيييييي  قباليييييييغاليي 

حيييييييين قبيييييييييقا  قباصاييييييييء اىييييييي   –اجخ ٌ ييييييي   ق يييييييس قبرقييييييييً قبييييييييدلٌة  –اد  ييييييية اؤييييييييي   قبغيبييييييية  –

قبل ئيييييين قبيء ” د   ييييييً قباح  ظيييييية ع يعديييييير يقب يييييي حٌ   قباخيبيييييية بنييييييي غت قباحيييييي  ظٌ  ع  لىيييييي   أزايييييية قبييييييي

 ”ا واٌة جحيٌ  قبظريغ قباصٌ ٌة بو بً يقي  قبدرقم 

يأديييييغ قبل ئييييين قبيء ع اييييي   قبفجيييييرت قباهانييييية يج يييييىغ قلجا شييييي   غيرٌييييية ايييييس قباحييييي  ظٌ  ب  ييييي ع شنيييييى خ ييييية 

حديييييياً ييييييٌر جهيييييغٌم قبخيييييغا   يج ييييييٌر قباليييييى قبجحجٌييييية ااييييي  ٌلييييييلم ايييييس قبخ ييييي  قباييييييييشة  يييييً قبالىييييي ج قب

يقبجيييييييً ٌلاعيييييييً شنيييييييى قباحييييييي  ظٌ  قالبجيييييييزقم اج اٌيييييييق أيبيٌ جىييييييي  ا به  شييييييي   قب يييييييحٌة يقبخغاٌييييييية يقبجصنٌاٌييييييية 

 ياص بلة أزاة قبفهر .

 

قبالغاليي :  رص قيجاا رٌة يقشغت جلجظر قب رد   قبص باٌة قبر ٌلة قباجخ  ة ا ب ل شة 

  يقبزرقشة

قبالجاييييييس قبييييييغيبً شنييييييى غشييييييم قيييييييجهرقر قبصييييييرق  قبيييييييفٌر قاليييييييا لً ٌؤدييييييغ  لايييييي ع ايقييييييس النييييييس قبليييييييقن /

 يقزغو ره

 – 26قيييييييجهاء قبيييييييٌغ احييييييي  قبالييييييغاليي قبل ئيييييين قبيء بييييييرئٌس النييييييس قبليييييييقن  اادجاييييييه قبٌيييييييم قبخاييييييٌس )

يقيييييي ء قبالييييييغاليي: ق  (  يييييييفٌر اانديييييية قيييييييا لٌ   ييييييً قبصييييييرق  قبيييييييٌغ )اٌييييييغري ا رجٌلٌ (.2023ديييييي لي  قبايييييي لً 

نييييية  بيييييى جفصٌيييييء ش ق جيييييه ايييييس قييييييا لٌ   يييييً اخجنيييييغ قبليقلييييينع الييييييٌا   يييييً قبصيييييرق  ٌج نيييييس خييييي ء قبارحنييييية قباها

قبالييييييي ال  قبزرقشٌييييييية يقب يييييييل شٌة يقبجل رٌييييييية ع اؤديييييييغقً ق  ولييييييي    ر ييييييي ً يقشيييييييغت قاييييييي م قب يييييييرد   قالييييييييا لٌة 

يقالللاٌيييييييية قبر ييييييييٌلة بنييييييييغخيء  بييييييييى قبيييييييييي  قبصرققٌيييييييية يقباييييييييي واة  ييييييييً جلفٌييييييييع شييييييييغغ ايييييييي  قبا يييييييي رٌس 

ا  لىجييييييه قدييييييغ قبيييييييٌغ ا رجٌلٌيييييي  رظايييييية حدياجييييييه يقبالجاييييييس قبييييييغيبً قرٌايييييي ً. قاليييييييجرقجٌلٌة قباهييييييرر جلفٌييييييعو 

اجهيييييغم يقزغوييييي ر قبصيييييرق  شاييييير جهيييييغٌم قبيييييغشم بيييييه اد  ييييية قبالييييي ال  ع ا يييييٌرقً  بيييييى ق   يييييرد   قييييييا لٌة شغٌيييييغت 

بيييييييغٌى  رظاييييييية ا الييييييييجاا ر غقخيييييييء قبصيييييييرق  يقالييييييييجف غت اييييييي  خارقجىييييييي   يييييييً قبالييييييي ال  قب يييييييل شٌة يقبزرقشٌييييييية 

 يقبليير. يقب حٌة يقب ر 
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ارئ ية غ.  خهيق  شاغ  قبي غ قبصرققً قبلٌ اً ٌ  ر   ً ق لجا ع قبج  يري بنالايشة 

  قبصراٌة  ً قبلزقئر

باييييييييؤجار  جحيييييييي غ  17شنييييييييى ويييييييي اش أشايييييييي ء ق لجا شيييييييي   قبجحيييييييييٌرٌة بنييييييييغيرت قء/ايقيييييييس النييييييييس قبليييييييييقن 

قبجيييييً  ل نهييييي  ٌييييييم أايييييس الييييي بس قبيييييغيء قبشيييييي    يييييً الظاييييية قبجصييييي ي  ق يييييي اً شنيييييى اييييييجي  قبنلييييي   

 ييييييً قبلزقئييييييرع  يييييي ر  قبي ييييييغ قبصرققييييييً قبلٌيييييي اً ارئ ييييييية غدجييييييير  يييييي خهيق  شاييييييغ   ييييييً ق لجايييييي ع قبج يييييي يري 

بنالايشييييييية قبصراٌييييييية ارئ يييييييية قبيييييييييٌغ دمحم قبحنايييييييييً رئيييييييٌس ق جحييييييي غ قباربايييييييي   قبصرايييييييًع يلييييييير  خيييييييي ء 

حٌيييييييغ قبلىييييييييغ يقبيييييييرؤ  جلييييييي ه ق لجاييييييي ع ال ق ييييييية ج ييييييييٌر نبٌييييييي   قبجلييييييييٌق يقبجصييييييي ي  ايييييييٌ  قباربا لييييييي   يجي

 قبهي ٌ  يايقلىة قبجحغٌ    ً قبال هة يقبص بم.

 

 

ل ئن رئٌس النس قبليقن غ.  خهيق  شاغ  ٌصرن ش   يجعرقاه اهرقر قباحداة ق جح غٌة 

  ي ً وعق قبجيقٌ  يالس  ري ء ايجحه    صن ديرغيج  

قبلييييييقن قبصرققيييييً غ. ييييي خهيق   يييييً اٌييييي    ييييي غر شليييييهع أشيييييرن ل ئييييين رئيييييٌس النيييييس /ايقيييييس النيييييس قبلييييييقن 

شايييييييغ  أحايييييييغ شييييييي   ييييييييجعرقاه قب يييييييغٌغ اييييييي  قيييييييرقر قباحداييييييية ق جح غٌييييييية االيييييييس  ريييييييي ء اييييييييجحه    يييييييصن 

ديرغيييييييج   غي  يلييييييه حييييييق ي ييييييً وييييييعق قبجيقٌيييييي  ا بييييييعق ع ايييييي برظم ايييييي  أ  ايييييييجحه   قبقنييييييٌم قييييييغ  ييييييي  

   قبييييييغشي  قبجييييييً شنٌىيييييي  ااانيييييييق قب ييييييصن ايييييي  لاٌييييييس قباديليييييي   جحيييييي  قايييييية قباربايييييي   قبصرققييييييًع ايييييييٌف ً ايييييي

أقٌايييييي   ييييييً قباحدايييييية ق جح غٌيييييية يييييييغ قبقنييييييٌم وييييييً اييييييغيق س يٌ يييييييٌة ياىييييييغغ خنييييييق أزايييييية لغٌييييييغت ي   يييييي ء 

اييييييي ر قبحيييييييقرق  يقباف يييييييي   قبجييييييً ليييييير  اييييييؤخرقً اييييييٌ  قبحديايييييية ق جح غٌيييييية يحديايييييية أقنييييييٌم ديرغيييييييج   

بخٌييييييير ياييييييي  ح يييييييء اييييييي  جهييييييي رن يألييييييييق   ٌل اٌييييييية ايييييييٌ  قب ييييييير ٌ ع بدييييييي  ب ييييييييغ ولييييييي   لىييييييي   الجرٌيييييييغ ق

يق ييييييييجهرقر بنصيييييييرق  يويييييييً جعصمجعييييييي ُش شنيييييييى قبزاييييييي   يقبا ييييييي دء يججصايييييييغ  بيييييييى ييييييييرن قبا ييييييي بح قبي لٌيييييييةع 

 ي  بن يٌ غجه قبهي  قبيٌ يٌة يقبي لٌة ا جخ ع ايقغ يقيح جل ه قرقرق  قباحداة ق جح غٌة.
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ايجحه   بم ٌياى  ..   خه يق  شاغ : لىة يٌ يٌة قيشز  بيزٌرت قبا بٌة ا ٌه غ 

 ق قنٌم يجُىرن قبغيالر بنخ رج

قجىيييييم قبل ئييييين قباييييي لً بيييييرئٌس النيييييس قبلييييييقن  ييييي خه يق  شايييييغ  ع قبٌييييييم قبلاصيييييةع لىييييية  بيييييم   يييييفق لٌييييييز /

ٌييييييياى   بىيييييي  جااٌييييييء  ييييييً جحيييييي بغ  غقرت قبغيبيييييية ا  ٌصيييييي ز بيييييييزٌرت قبا بٌيييييية اصييييييغم قرييييييي ء ايييييييجحه    قنييييييٌم 

انٌييييي ر غٌلييييي رع ي ٌايييييي  ايييييٌ  قلىييييي  ويييييً اييييي   أايييييير   ل ئاييييي ً اييييي بجيقٌس شنيييييى غشييييييي   400ديرغييييييج   قبا بعييييية 

يقييييي ء  ق قنيييييٌمع أديييييغ أ  ويييييعه قبلىييييية ويييييً اييييي  ججييييييان ا رجفييييي ع أييييييص ر قبيييييغيالر يجىرٌايييييه  بيييييى قبخييييي رج. ييييييغ

ل ئيييييين رئييييييٌس النييييييس قبليييييييقن  يييييي خه يق  شاييييييغ   ييييييً اٌيييييي   يرغ بيد بيييييية  ييييييفق لٌيييييييز     قبلىيييييية قبجييييييً 

 انٌييييي ر غٌلييييي ر داييييييجحه   400يلىييييي  يزٌيييييرت قبا بٌييييية اصيييييغم جلفٌيييييع قيييييرقر النيييييس قبييييييزرق  قباجصنيييييق ا ريييييي ء 

 يييييصن ديرغييييييج  ع ويييييً لفييييييى  قبجيييييً أاييييير  ل ئاييييي ً اجيقٌيييييس شنيييييى غشيييييي  ييييييغ اييييييجحه   أقنيييييٌم ديرغييييييج   

يأييييييي غ شاييييييغ   أ  قبلىيييييية  وييييييً لفيييييييى  قبجييييييً أايييييير  قباحدايييييية  يجهغٌاييييييه ا ييييييياه غي  قييييييرق ت ايييييييايله .

ق جح غٌييييية اييييي   ٌديييييي  قرقروييييي  اهاييييييء قبيييييغشي  ياليييييس  ريييييي ء اييييييجحه   قبقنيييييٌم غي  أي يليييييه حيييييقع يويييييً 

يجييييي اس ل ئييييين  ى  قبجيييييً جيييييياا  ا رجفييييي ع أييييييص ر  يييييرغ قبيييييغيالر اييييي  خييييي ء جىرٌايييييه  بيييييى خييييي رج قبيييييا غ .لفيييييي

رئيييييٌس النيييييس قبلييييييقن  ب ييييييغ جنييييي  قبلىييييية لفييييييى  قبجيييييً أاييييير  قباحداييييية ق جح غٌييييية ا  يييييغقر قيييييرقر ا بييييييغ 

ة اييييي  ا يييييريع قييييي لي  قبيييييلف  يقبعييييي ز  يييييً أقنيييييٌم ديرغييييييج  ع يويييييً لفييييييى  قبجيييييً دناييييي  جه راييييي  قبهيييييي  قبي لٌييييي

ياديليييييي   قب ييييييصن قبصرققييييييً يجيحييييييغ  رؤٌيييييي وم ا جيييييي  ج ييييييصر ايييييي بخ ر يجىغٌييييييغ ا يييييي بحى ع بييييييعب  جيييييييصى قبييييييى 

زشزشيييييية ق يييييييجهرقر يقبصاييييييء شنييييييى خنييييييق قبا يييييي دء يقبزايييييي   يقيييييييجىغقغ قبا يييييي بح قبي لٌيييييية قبجييييييً جلاييييييس 

ايييييييٌ  اديلييييييي   قب يييييييصنع يقبعرٌييييييين اييييييي  ديييييييء ويييييييعق أ  أغيق  ويييييييعه قبلىييييييية ويييييييً ليييييييز  اييييييي  جحييييييي بغ  غقرت 

قغ شايييييغ   قييييي ئ      قبجييييي رٌ  ٌ يييييىغ اييييي   ديييييء قبلظاييييية قبح داييييية  يييييً قبصيييييرق  يشنيييييى اييييير شهييييييغ يز قبغيبييييية .

اييييييي  قبيييييييزا  ااييييييي   ٌىييييييي  احييييييي دم قباييييييييرت ييييييييه   لجٌلييييييية قشجيييييييغقئىم يجلييييييي يزوم شنيييييييى حهيييييييي  قبغييييييييجيرٌة 

يقب ييييييرشٌة ب ييييييصن ديرغيييييييج   ع اصرايييييي  شيييييي   أانييييييه قبداٌيييييير ايييييي بهي  قبيٌ يييييييٌة قبي لٌيييييية يقب ييييييرد    ييييييً 

يخييييييجم قبل ئيييييين  يق ايييييييقفىم قبيقيييييييح بالييييييس ااييييييء وييييييعق ق لجى ديييييي   يييييييغ  ييييييصن ديرغيييييييج   .قبييييييي   أ  ٌاٌليييييي

قباييييي لً بيييييرئٌس النييييييس قبلييييييقن اٌ ليييييه ايييييي بهيء  اىاييييي  حيييييي يبيق ييييييجاهى لاييييي ء ديرغيييييييج   يقٌ غجىييييي  ي ييييييصاى  

 يييييي اخة ي ييييييي اغت ايليييييييه أي شغيق  .يٌصيييييييغ ويييييييعق قباٌييييييي   ويييييييي قباييييييي لً قبيييييييعي ٌ يييييييغره  ييييييي خه يق  شايييييييغ   

ع قايييييس قبخايييييٌسع قبيييييغشي  قبجيييييً أقٌاييييي   يييييً قباحداييييية قالجح غٌييييية ييييييغ  قنيييييٌم ديرغييييييج  ع خييييي ء ٌيييييياٌ ع  ع 

ا لىيييييي  عق  غيق ييييييس يٌ يييييييٌة يجىييييييغغ بخنييييييق أزايييييية لغٌييييييغت اييييييٌ  اعييييييغقغ يقراٌييييييءع ا  بايييييي ً قبهييييييي  قبيٌ يييييييٌة 

ا جخيييييييي ع ايقييييييييغ  يقيييييييييح  جليييييييي ه قييييييييرقر قباحدايييييييية  قبايييييييييجعرن .يأاغ  ايق لييييييييي  ديييييييييرغ قيييييييييجٌ ئىم قزق  

ح غٌييييية قبصرققٌييييية قبخييييي ص االيييييس قريييييي ء ااييييي بط  يييييىرٌة بريقجييييين اييييييظفً  قنيييييٌم ديرغييييييج   قيييييرقر قباحداييييية قالج

شييييي غٌ  قٌيييييي ه  قيييييرقرقً الحفيييييي ً يظٌييييير ال ييييييغ .يشّغ رئييييييٌس ققنيييييٌم ديرغيييييييج   لٌلٌر ييييي   ايييييي رزقلًع أيء أاييييييس 

قبراصيييييي  ع قييييييرقر قباحدايييييية قالجح غٌيييييية اصييييييغم ق ليلٌيييييية  رييييييي ء قبحديايييييية قبصرققٌيييييية ريقجيييييين ايييييييظفً ق قنييييييٌمع 

بصيييييي غءع ال جيييييي ً  بييييييى أ  وييييييعق قبهييييييرقر ٌيييييييجىغغ قبصانٌيييييية قبيٌ يييييييٌة يقالجفيييييي   قبيٌ يييييييً قبييييييعي ج ييييييدن  اعٌيييييير ق

شنٌييييييه قبحديايييييية قبصرققٌيييييية قبلغٌغت.يقييييييي  قباحدايييييية قالجح غٌيييييية قبصنٌيييييي ع أيء أاييييييس قبراصيييييي  ع اصييييييغم غيييييييجيرٌة 

ٌ   ييييييً  رييييييي ء النييييييس قبيييييييزرق  قالجحيييييي غي اايييييي بط ا بٌيييييية بجايٌييييييء قبارجايييييي   قب ييييييىرٌة بنايييييييظفٌ  يقبصيييييي ان

يشغ  حدياييييية  قنيييييٌم ديرغييييييج   قبهيييييرقر ا ليييييه  لييييي ئر  يخييييير   ييييي ر  قبه ييييي ع قبصييييي م  يييييً  قنيييييٌم ديرغييييييج  .

بنغييييييجير ياخييييي بغ الجفييييي   ج يييييدٌء قبحدياييييية قبصرققٌيييييةع  ٌاييييي  غشييييي  قبحدياييييية قالجح غٌييييية  بيييييى شيييييغم قبخيييييييع 

 يرغيج   .بىعق قبهرقرع يق ٌف   ا بيشيغ قبجً ق صجى  ا ري ء قبايجحه   قبا بٌة  قنٌم د
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 ل ئن رئٌس قباربا   قبصرققً ٌ  بن قبهي  قبيٌ يٌة اايقغ ا  قرقر قباحداة قالجح غٌة

ي يييييغ قبل ئييييين قباييييي لً بيييييرئٌس النيييييس قبلييييييقن قبصرققيييييً  ييييي خه يق  شايييييغ  ع قبٌييييييم قبخايييييٌسع   يييييفق لٌييييييز/

ة يجىيييييغغ قبيييييغشي  قبجيييييً أقٌاييييي   يييييً قباحداييييية قالجح غٌييييية ييييييغ  قنيييييٌم ديرغييييييج  ع ا لىييييي  عق  غيق يييييس يٌ ييييييٌ

بخنييييييق أزايييييية لغٌييييييغت اييييييٌ  اعييييييغقغ يقراٌييييييءع ا  بايييييي ً قبهييييييي  قبيٌ يييييييٌة ا جخيييييي ع ايقييييييغ  يقيييييييح  جليييييي ه قييييييرقر 

يقييييي ء  يييييً اٌييييي   يرغ بيد بييييية  يييييفق لٌييييييز  ليييييه  ٌصيييييرن شييييي  قييييييجعرقاه قب يييييغٌغ اييييي   قباحداييييية  قباييييييجعرن .

جيقٌيييييي  قييييييرقر قباحدايييييية قالجح غٌيييييية االييييييس  رييييييي ء ايييييييجحه    ييييييصن ديرغيييييييج   غي  يلييييييه حييييييق ي ييييييً وييييييعق قب

ا بييييعق ع اييييي برظم ايييي  أ  اييييييجحه   ق قنييييٌم قيييييغ  ييييي  شنٌىييييي  ااانييييي قب يييييصن ايييي  لاٌيييييس قباديليييي   جحييييي  قاييييية 

قبارباييييييي   قبصرققً .يأيييييييي غ أ   قبيييييييغشي  قبجيييييييً أقٌاييييييي   يييييييً قباحداييييييية قالجح غٌييييييية ييييييييغ ق قنيييييييٌم ايييييييغيق س 

  يٌ يييييييٌة ياىييييييغغ خنييييييق أزايييييية لغٌييييييغت ي   يييييي ء اييييييي ر قبحيييييييقرق  يقباف يييييييي   قبجييييييً ليييييير  اييييييؤخرقً اييييييٌ

قبحديايييييييية ق جح غٌيييييييية يحديايييييييية أقنييييييييٌم ديرغيييييييييج   يايييييييي  ح ييييييييء ايييييييي  جهيييييييي رن يأليييييييييق   ٌل اٌيييييييية اييييييييٌ  

قب ر ٌ  .يأشيييييييرن ل ئييييييين رئيييييييٌس قبارباييييييي   شييييييي  أييييييييفه اييييييي    ولييييييي   لىييييييي   ال جرٌيييييييغ قبخٌييييييير يقالييييييييجهرقر 

بنصييييييرق  يوييييييً جعصمجعيييييي ُش شنييييييى قبزايييييي   يقبا يييييي دء يججصاييييييغ  بييييييى يييييييرن قبا يييييي بح قبي لٌيييييية ع ا  بايييييي ً قبهييييييي  

يأايييييييغ  ايق ليييييييي   ة يقبي لٌييييييية ايييييييا  جخ ع ايقيييييييغ يقييييييييح جلييييييي ه قيييييييرقرق  قباحداييييييية قالجح غٌييييييية .قبيٌ ييييييييٌ

ديييييييرغ قيييييييجٌ ئىم قزق  قييييييرقر قباحدايييييية قالجح غٌيييييية قبصرققٌيييييية قبخيييييي ص االييييييس قرييييييي ء اايييييي بط  ييييييىرٌة بريقجيييييين 

اييييييييظفً  قنيييييييٌم ديرغييييييييج   شييييييي غٌ  قٌييييييي ه  قيييييييرقرقً الحفييييييي ً يظٌييييييير ال يييييييغ .يشّغ رئيييييييٌس ققنيييييييٌم ديرغييييييييج   

 رزقلًع أاييييييس قبراصيييييي  ع قييييييرقر قباحدايييييية قالجح غٌيييييية اصييييييغم ق ليلٌيييييية قرييييييي ء قبحديايييييية قبصرققٌيييييية لٌلٌر يييييي   ايييييي

ريقجيييييين ايييييييظفً ق قنييييييٌمع اعٌيييييير قبصيييييي غءع ال جيييييي ً  بييييييى أ  وييييييعق قبهييييييرقر ٌيييييييجىغغ قبصانٌيييييية قبيٌ يييييييٌة يقالجفيييييي   

راصييييييي  ع قبيٌ يييييييً قبيييييييعي ج يييييييدن  شنٌييييييه قبحدياييييييية قبصرققٌييييييية قبلغٌغت.يقيييييييي  قباحدايييييية قالجح غٌييييييية قبصنٌييييييي ع قب

اصييييييغم غيييييييجيرٌة  رييييييي ء النييييييس قبيييييييزرق  قالجحيييييي غي اايييييي بط ا بٌيييييية بجايٌييييييء قبارجايييييي   قب ييييييىرٌة بنايييييييظفٌ  

يقبصييييي انٌ   يييييً قبه ييييي ع قبصييييي م  يييييً  قنيييييٌم ديرغييييييج  .يشغ  حدياييييية  قنيييييٌم ديرغييييييج   قبهيييييرقر ا ليييييه  لييييي ئر  

الجح غٌييييية  بيييييى يخييييير   ييييي ر  بنغييييييجير ياخييييي بغ الجفييييي   ج يييييدٌء قبحدياييييية قبصرققٌيييييةع  ٌاييييي  غشييييي  قبحدياييييية ق

شيييييييغم قبخيييييييييع بىيييييييعق قبهيييييييرقرع يق ٌفييييييي   اييييييي بيشيغ قبجيييييييً ق صجىييييييي  ا ريييييييي ء قباييييييييجحه   قبا بٌييييييية  قنيييييييٌم 

 ديرغيج   .

 انٌ رق  غيالر 01رلح جيقٌس قجف قٌة يخاة اس  رلي  اهٌاة اىلغ قبخزرلً ٌقبل ئن 

جيقٌييييييس قبحديايييييية  رلحيييييي  بلليييييية قبييييييلف  يقبعيييييي ز يقباييييييريق  قب اٌصٌييييييةع قبخاييييييٌسعيد بيييييية قباصنيايييييية ق خا رٌيييييية/ 

انٌيييييي رق  غيالر اييييييس  ييييييردة جيجيييييي ء قبفرليييييييٌةع ااٌليييييية ق  اٌجييييييري اعييييييغقغ يييييييٌدي   10قبصرققٌيييييية قجف قٌيييييية اهٌايييييية 

يقيييييييي ء شيييييييييي قبنلليييييييية اىلييييييييغ يييييييييا  أيبيٌيييييييي   زٌيييييييي رت رئييييييييٌس قبيييييييييزرق  دمحم  ييييييييٌ ع قبييييييييييغقلً با رٌس.

 رت قبا لٌيييييي ع يايييييي  قبااديييييي  ق  ق   زٌيييييي رت قبييييييييغقلً قبييييييى  رلييييييي  وييييييً ادانيييييية بزٌييييييقبخزرلييييييً  ييييييً ج ييييييرٌح 

جاحييييييي  قبل لييييييين قبخييييييي ص اجلغٌيييييييغ  ييييييياد   قب  قييييييية قبدىرا ئٌييييييية ايييييييس دارٌييييييي   قب يييييييرد   قبفرلييييييييٌة يالىييييييي  

جيجيييييي ء قٌلرلٌييييييز  ي قبيجيم .يقييييييي غ ق   انييييييغ قبعيييييي ز قبا يييييي حن قٌييييييي ً يييييييٌدي  ايييييي  يييييييا  أيبيٌيييييي   “

ب  قيييييية قباجلييييييغغت يقٌييييييي  رئييييييٌس قبيييييييزرق ع ا  ييييييي  ة حهيييييي  قباٌيييييي ه  ييييييً ق ايييييي ر قبلف ٌيييييية يج يييييييٌر قلجيييييي ج ق

ا يييييييريع اٌجيييييييري اعيييييييغقغ قباصنيييييييق ع ال جييييييي ً قبيييييييى ق    جنييييييي  قبزٌييييييي رت جىيييييييغغ  بيييييييى  يييييييرقدة اييييييييجغقاة ايييييييس 

يق يييييي ر قبييييييى ق   زٌيييييي رت قبييييييييغقلً قييييييغ جفصييييييء قالجف قٌيييييية قبييييييي اهة قبجييييييً شهييييييغ  اييييييس  ييييييردة  جيجيييييي ء  رلي  .

رع يقبجيييييييً ح بييييييي  ظيييييييريغ بن  قييييييية  قبفرلييييييييٌة بجلغٌيييييييغ قب ييييييياد   قبدىرا ئٌييييييية اهٌاييييييية ش يييييييرت انٌييييييي رق  غيال

ي يييييييييء رئيييييييييٌس قبييييييييييزرق  دمحم  يييييييييٌ ع قبيييييييييييغقلًع ايييييييييي   قبٌييييييييييم قبخايييييييييٌسع  بيييييييييى اجصيييييييييغغت غي  جلفٌعو  .

 قبص  اة قبفرليٌة ا رٌس شنى رأس ي غ حدياً ر ٌس  ً ايجىء زٌ رت رياٌة.



 

 8282-1-82/  سبتال

 168العدد / 

14 
 

 

 قيقلٌ   اىاة  3النس قبليقن ٌيجصغ القرقر ارجيى قبي شغي قبل ئن 

قبه ليلٌييييييية قبلٌ اٌيييييييةع قبخايييييييٌسع ق  النيييييييس قبلييييييييقن ٌييييييييجصغ أشنلييييييي  قبنللييييييية  يد بييييييية قباصنياييييييية ق خا رٌييييييية/ 

خييييي ء قبارحنييييية قبه غاييييية  بيييييى  قييييييرقر قبهييييييقلٌ  قباىاييييية قبجيييييً جىيييييم قب يييييي رع يالىييييي  قييييي لي  قبصايييييء يقبيييييييا   

 قاللجايييييييييييييييييييييي شً يقيييييييييييييييييييييي لي  قبخغايييييييييييييييييييييية قباييييييييييييييييييييييغلً يقيييييييييييييييييييييي لي  قباحدايييييييييييييييييييييية قالجح غٌيييييييييييييييييييييية.

 قبصايييييء ييييييٌلري شنيييييى  قيييييرقر يقييييي ء شييييييي قبنللييييية ارجييييييى قبيييييي شغي  يييييً حييييييقر ق نصييييي  شنٌيييييه /قباصنياييييية/ع 

قبهيييييييقلٌ  قبجييييييً جىييييييم قبايييييييق   ا يييييييرت ش اييييييةع  ع أ ع ول بيييييي  قيييييييقلٌ  اىايييييية لييييييغقً جهيييييي رن قبص ييييييرٌ   بييييييى 

ا اييييييٌ  ق ليليييييي ً ع ا ييييييٌرقً  بييييييى أ ع الىيييييي   قيييييي لي  قبصاييييييء قبييييييعي ٌخييييييص قبهييييييي ٌ  قبجه شغٌيييييية بن اهيييييية قبصا بٌييييييةع 

ٌ  جخيييييص قبل لييييين قب يييييحً يٌيييييجم ق شييييييغقغ يقييييي لي  ق يييييرق  قبه ييييي ع قبخييييي ص ايييييس قبه ييييي ع قبصيييييي م ديييييعب  قييييييقل

 بلغيبييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية قيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرق ق  بىييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  .

يأيييييي غ قبيييييي شغيع أ ع  قبظيييييريغ ا يييييدء ا ئيييييمع الييييييٌا  اييييييس قبحيييييرق  قبحييييي بً قباخجنيييييغ شاييييي  د لييييي  شنٌييييييه 

قباييييييير قاييييييء ج ييييييدٌء قبحديايييييية ع ااٌليييييي ً أ ع   جييييييرت قبيييييييا   قبييييييي اهة قلجىيييييي  يوليييييي   اجعٌييييييرق  جييييييي شغ  ييييييً 

  قبح يييييييييير يويييييييييي اييييييييي  جحج ليييييييييه ويييييييييعه قباؤييييييييييية ا يييييييييغت .ج ييييييييييٌر شايييييييييء قبارباييييييييي    يييييييييً قبيقييييييييي  

  يأييح أ ع  وعه قبج رٌص   يجالح قباؤيي   قبحدياٌة اي ح   أدار بنصاء يقبحردة .

 

 : قالي رقن قالقج  غي قبح بً ٌجحانه قبد ظاً يقبف يغٌ قب اري دمحم قبل ئن 

ريع رئيييييييٌس قبييييييييزرق  حايييييييء قبل ئييييييين شييييييي  قئيييييييج غ غيبييييييية قبهييييييي لي  دمحم قب يييييييايد بييييييية قباصنياييييييية ق خا رٌييييييية/ 

قبييييييي اق ا يييييي فى قبديييييي ظاً ايييييييؤيبٌة قالييييييي رقا   قالقج يييييي غٌة قبح بٌييييييةع ااٌليييييي  ق  قبجع يييييييً شيييييي  قبفييييييي غ 

 جيان  ً قزاة اهة اس قبالجاس قبغيبً.

يقيييييي ء قب يييييياري  ييييييً ج ييييييرٌح بييييييا/قباصنياة/ ق   قالييييييي رقن قبيٌ يييييييً قبحيييييي بً وييييييي وييييييغغ قاٌردييييييً بيييييييرن 

 حجاٌة با  لر  ا   ييى خ ء حدم ا  فى قبد ظاً .قالقج  غ يقبحدياة  ي  ش  لجٌلة 

يقييييييي غ ق    ييييييفهة قبهيييييير  يقبيييييييرق   قبدايييييير  ليييييير  شايييييير قلييييييرق ق  حدياٌيييييية رييييييياٌة ايييييي  ٌصلييييييً جييييييير  

 لى   احيياة شنى قبد ظاً  ٌى  .

يق ييييي ر قبيييييى ق   قبجصٌٌلييييي   قبجيييييً لييييير   يييييً شىيييييغ قبحدياييييية قبيييييي اهة قاييييير  ا يييييدء داٌييييير شنيييييى قغق  قبغيبييييية 

 قبايج  رٌ  يقبغرل   قبخ  ة ياص  قبيا   .يٌا  
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 : جىرٌن درغيج   بنغيالر قبى جردٌ  خنق أزاة داٌرتقب يدً  د ظم قبل ئنق

قجىييييييم قبل ئيييييين قبايييييييجهء ديييييي ظم قب يييييييدًع قبخاييييييٌسع لىيييييي   اجلفييييييعت  ييييييً ققنييييييٌم يد بيييييية قباصنيايييييية ق خا رٌيييييية/ 

جردٌييييي ع ا يييييٌرق قبيييييى ق  ح ييييية قالقنيييييٌم درغييييييج   ا بجييييييان ا زاييييية قبيييييغيالر قالخٌيييييرت شاييييير جىرٌييييين قبصانييييية قبيييييى 

  ً قبايقزلة بم جحيم اصغ.

يقييييي ء قب ييييييدً  يييييً حييييييقر اجنفيييييز ج اصجه/قباصنياييييية/ ق   جىرٌييييين قبيييييغيالر قبيييييى جردٌييييي  ٌيييييجم شييييي   رٌيييييق ال  يييييع 

 درغيج   ظٌر قب رشٌة  ي  ش  قٌ م درغيج   ااٌس قبلف  شار جردٌ  .

  يييييين   ييييييً دييييييء  ييييييً يالٌاديييييي  ق يييييي   قيييييييم  يقييييييي غ ق   قبحديايييييية قبييييييي اهة ارئ ييييييية ا يييييي فى قبديييييي ظاً

  حدياة  شنٌى  يق  يٌ ي جى  قالقج  غٌة وً ا  ي وا  ار س يصر قبغيالر .

يق يييييي ر قبييييييى ق   قبيييييييان قالخٌيييييير ايييييي  قزايييييية قبييييييغيالر يقالاييييييرز قييييييرقر قبحديايييييية قالاٌردٌيييييية ا يييييي   قبيييييييلغق  

 ايؤيبٌ  شلى  .قبا بٌة  ي  ش  ر   قباربا   قبصرققً قيجي  ة قي ال ق ة قالزاة قي قب

 

 : قالٌ م قباهانة يج ىغ حيم باص   هرق  ق لي  قاللجخ ا   يقز  قحاغ قبل ئن

قديييييغ شييييييي قبنللييييية قبه ليلٌييييية قبلٌ اٌيييييةع قحايييييغ  ييييييقزع ق  قالٌييييي م قبهنٌنييييية قباهانيييييية يد بييييية قباصنياييييية ق خا رٌييييية/ 

ق   يج يييييييىغ حييييييييم بييييييياص   هيييييييرق  قييييييي لي  قاللجخ اييييييي   يقبلظييييييي م قبيييييييعي ييييييييجلري اييييييي  خ بيييييييهع ال جييييييي  قبيييييييى

 قبجصغٌ   جخيس بنجيق ه   قبيٌ يٌة اٌ  اخجنغ قال رقغ.

يقيييييي ء  يييييييقز بييييييا /قباصنيايييييية/ع ق   قبنلليييييية قبه ليلٌيييييية قباربا لٌيييييية بييييييغٌى   ييييييً قريقجىيييييي  قبصغٌييييييغ ايييييي  اهجرحيييييي   

قبهييييييقلٌ ع حٌييييي  ييييييجصاء خييييي ء قلجا ش جىييييي  قباهانييييية شنيييييى حييييييم قداييييير اييييي  اهجيييييرر قييييي لي ع اييييي  قليييييء قغرقلىييييي  

 قبالنيييييييييييييييييييييييييس بعييييييييييييييييييييييييير  قبج ييييييييييييييييييييييييييٌ  شنٌىييييييييييييييييييييييييي  .شنيييييييييييييييييييييييييى ليييييييييييييييييييييييييغيء قشاييييييييييييييييييييييييي ء 

يقييييييي غ ق   وليييييي   جيلييييييه  ييييييً النييييييس قبليييييييقن بجيحٌييييييغ قيييييي ليلً قلجخ ايييييي   اليييييي بس قباح  ظيييييي   يالنييييييس 

قبليييييييقنع احٌيييييي  ق  ا ٌيييييييري شنييييييى قباليييييي بس   لييييييه ٌلييييييري قٌييييييي  شنييييييى قباربايييييي   ييييييييٌجم خيييييي ء قبفجييييييرت 

 قباهانييييييييييييية حييييييييييييييم ويييييييييييييعق قالايييييييييييييرع خ ي ييييييييييييي  ايييييييييييييس قيييييييييييييرن قليييييييييييييرق  قاللجخ اييييييييييييي   قباحنٌييييييييييييية .

ق   قبجيق ييييييق ايييييييٌ  قال ييييييرقغ قبيٌ ييييييييٌة يييييييٌحم قبداٌيييييير اييييييي  قبفهييييييرق  قباجصنهييييييية اهيييييي لي  قاللجخ اييييييي    ياييييييٌ 

 يخ ي   ا ٌجصنق ا بغيقئر قاللجخ اٌة يلظ م قبه ئاة قبيقحغت قي قبلزيء قبالفرغ بدء ار ح .
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 قبغٌاهرق ً : اح يال  قبال  قباردزي بحء ا دنة قبغيالر خليبة

حيييييييييعر قبل ئييييييييين شييييييييي  قبحيييييييييزن قبيييييييييغٌاهرق ً قبدرغييييييييييج لً  يييييييييرٌغ يييييييييينٌا  ع  رٌة/يد بييييييييية قباصنياييييييييية ق خا

قبخايييييٌسع اييييي  قبجاصييييي   قبد راٌييييية  يييييً حييييي ء قييييييجارقر قرجفييييي ع ييييييصر  يييييرغ قبيييييغيالر شنيييييى قب اهييييي   قبفهٌيييييرت 

يقباجييييييي ةع ااٌلييييي  أ  ول بييييي  زٌييييي غت يقرجفييييي ع ييييييصر قبيييييينس يقباييييييقغ قبععقئٌييييية قبي ييييييٌة ا يييييدء  ييييياه ٌيييييياً 

  ء قباحغيغ.ا ٌروق د وء عيي قبغخ

يقيييييي ء ييييييينٌا    ييييييً ج ييييييرٌح بييييييا/قباصنياة/ع      احيييييي يال  قبحديايييييية يقباليييييي  قباردييييييزي بحييييييء ا ييييييدنة جعاييييييعن 

قرجفييييي ع قبيييييغيالر الزقبييييي  خليبييييية  ع ااٌلييييي  أ   ويييييعق قالرجفييييي ع اييييي   ييييي له أ  ٌزٌيييييغ قبفهييييير  يييييً قبصيييييرق  بايييييغٌ   

  ر ييييييس يييييييصر  ييييييرغ قبييييييغيالر .ظٌيييييير ايييييييايقةع غقشٌيييييي  قباربايييييي   قبييييييى جحاييييييء ايييييييؤيبٌ جه بال ق يييييية جييييييغقشٌ   

يبفييييييي   بيييييييى أ    قرجفييييييي ع قالييييييييص ر يقباييييييييقغ قبععقئٌييييييية يبيييييييغ  ظييييييييا   يييييييصاٌ  داٌيييييييرقع اؤديييييييغق أ  قليييييييرق ق  

  قبحديايييييييييية يقباليييييييييي  قباردييييييييييزي بخفيييييييييي  يييييييييييصر  ييييييييييرغ قبييييييييييغيالر الجييييييييييزقء غي  ايييييييييييجي  قب اييييييييييير  .

يييييي اهة ليييييرق  يدييييي   قبخاٌييييير قبهييييي لي  شنيييييً قبجاٌايييييً غشييييي   يييييً يقييييي  يييييي اق قبيييييى  يييييجح جحهٌيييييق ايييييس قبحدياييييية قب

 ا  ق لي  قبصهيا   قبصرققً  . ٤٨١ي ٤٨٦قبجيان  ً قرجف ع قيص ر  رغ قبغيالر ي ق قبا غت 

 

 قيجصغقغق  لٌ اٌة بحيم رئ ية  ا ا  قباربا    رٌغ ينٌا   قبل ئن 

أشنيييييي  قبل ئيييييين  ييييييرٌغ ييييييينٌا  ع قبخاييييييٌسع ق  النييييييس قبليييييييقن ٌيييييييجصغ بحيييييييم  يد بيييييية قباصنيايييييية ق خا رٌيييييية/

  ق ت ا يييييييييي رٌس قبهيييييييييييقلٌ  قبايليييييييييييغت  ييييييييييً أغرقلىيييييييييي .رئ ييييييييييية بل لييييييييييه بٌجيييييييييييلى بىيييييييييي  قبصاييييييييييء يقيييييييييير

يقييييي ء يييييينٌا    يييييً حييييييقر ق نصييييي  شنٌيييييه /قباصنياييييية/ع  ليييييه   يييييً قبٌييييي م قبهنٌنييييية قباهانييييية ييييييٌجم حييييييم رئ يييييية 

  قبنليييييييييييييييييي   ايييييييييييييييييي  ألييييييييييييييييييء قباييييييييييييييييييغ  ا بصاييييييييييييييييييء قبحهٌهييييييييييييييييييً  ييييييييييييييييييً ج ييييييييييييييييييرٌس قبهيييييييييييييييييييقلٌ  .

قبنليييييي   ع ش زٌيييييي ً يأييييييي غع أ   قبالنييييييس قلجىييييييى  ييييييً قبلنييييييية قبييييييي اهة ايييييي  جيزٌييييييس أشييييييي ئه قبلييييييغغ اييييييٌ  

أيييييييا ن جيييييي خر قخجٌيييييي ر رؤييييييي   قبنليييييي    بييييييى  قالليييييييغقغ قبيٌ يييييييً قبييييييعي ح ييييييء اصييييييغ قيييييييجه بة ليييييييقن قبجٌيييييي ر 

قب ييييييغري يجصيٌيييييييىم اليييييييقن لييييييغغع قبايييييير قبييييييعي قيييييييججاس جيييييييزٌصىم ي ييييييق قاليييييييجحه ق   ي لييييييرق  جعٌٌييييييرق  

  برؤيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي   قبنلييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي   أٌيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ً .

دييييييي   شييييييي غت ج يييييييدٌنى  ٌصيييييييغ اغقٌييييييية حهٌهٌييييييية يأيييييييييح يييييييينٌا  ع أ   شايييييييء قبنلييييييي   قبٌييييييييم  ييييييياه اجيقيييييييغع ب

اليييييييجئل غ شانىيييييي  ع اجيقصيييييي ً أ   ٌييييييجم  ييييييً قبلنييييييي   قباهانيييييية قخجٌيييييي ر رؤييييييي   قبنليييييي   يوييييييعق يييييييٌدي  بييييييه 

جييييي اٌر  صييييي ء  يييييً شايييييء قبارباييييي   ب ع قبنلييييي   ويييييً  ا يييييا  قبارباييييي    قبجيييييً جصيييييغ  ٌىييييي  قبهييييييقلٌ  يقبج يييييرٌص   

  قبجً جخغم قبايق   .
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قباحداة قالجح غٌة ق ب  دناجى  قزق  قاللجخ ا   يقرقرقجى  انزاة : قبزٌ غي  دمحم قبل ئن

 قبج اٌق

قدييييييغ قبل ئيييييين شيييييي  قئييييييج غ غيبيييييية قبهيييييي لي  دمحم قبزٌيييييي غيع قبخاييييييٌسع ق  قييييييرقرق  يد بيييييية قباصنيايييييية ق خا رٌيييييية/ 

قباحدايييييييية قالجح غٌيييييييية قزق  قاللجخ ايييييييي   قباربا لٌيييييييية يقبصييييييييغ يقبفييييييييرز انزايييييييية قبج اٌييييييييق ايييييييي  قاييييييييء قبلىيييييييي   

 ة.قبجلفٌعٌ

يقيييييي ء قبزٌيييييي غي بييييييا /قباصنيايييييية/ع ق   قباحدايييييية قالجح غٌيييييية قييييييغ قي يييييي  ايييييي   ٌدييييييي  قبصييييييغ يقبفييييييرز ٌييييييغيي  ييييييً 

قييييييي لي  قلجخ اييييييي   النيييييييس قبلييييييييقنع يدييييييي م قباحداييييييية ٌصجاييييييير ل  يييييييغقً يا جييييييي  ييقلييييييين قبجلفٌيييييييع اييييييي  قبلىييييييي   

 قباخج ة .

قباح  ظيييييي  ع خ ي يييييي  يقييييييي غ ق   قبجفدٌيييييير  ييييييً قبيقيييييي  قبييييييرقو  ٌل يييييين شنييييييى قيييييي لي  قلجخ ايييييي   اليييييي بس 

ق  ايشييييييغ قلرقئىيييييي  قرٌيييييين يجحجيييييي ج قباح  ظيييييي   قبييييييى اليييييي بس بجلظييييييٌم شانىيييييي   ييييييي  شيييييي  ق  ظٌ اىيييييي  ٌصجايييييير 

  رقض غيجيري  ً قبحديا   قباحنٌة .

يايييييٌ  ق   ولييييي   ح لييييية باٌييييي   شيييييغغ ييييييد   قبصيييييرق  خ ي ييييي  ق  قاللجخ اييييي   شنيييييى قالاييييييقن يٌلاعيييييً يلييييييغ 

قبهيييييي لي  ي ييييييق وييييييعه قبزٌيييييي غتع حٌيييييي  ق  يزقرت قبجليييييي رت قييييييغ قح يييييي ئٌ   رييييييياٌة اصجاييييييغت ايييييي  قلييييييء جصييييييغٌء 

 انٌي  لياة . 42قدغ  ي ه  باٌ ل   قبا  قة قبجايٌلٌة ق  شغغ يد   قبا غ قغ انط 

جفّ ء قبخنفٌ   قبحزاٌة  شاغ قبيقحغ  يريت قبل ئاةرًغق شنى قجى م قباحداة قالجح غٌة.. 

 بنهي    ً قالقنٌم

قبلييييييقن شييييي  حردييييية قبلٌيييييء قبلغٌيييييغ ييييييريت شايييييغ قبيقحيييييغ قبٌييييييم  قايييييغ  شييييييي النيييييس/  يد بييييية اعيييييغقغ قبٌييييييم

 قبلاصةع  قيجعرقاى   ا  رغيغ ين    ققنٌم درغيج   يقجى م قباحداة قالجح غٌة ا لى   ايٌية .

يق بييييي  شايييييغ قبيقحيييييغ  يييييً جعرٌيييييغت ق نصييييي  شنٌىييييي   اعيييييغقغ قبٌييييييم :  أييييييجعرن اييييي  رغيغ  صيييييء أحيييييزقن قبيييييين ة 

ح غٌيييييية يقجى اىيييييي  ا لىيييييي   ايٌّييييييية ع يديييييي   قبهييييييي    ييييييً ق قنييييييٌم ظٌيييييير ايييييي  قنٌم حيييييييء قييييييرقر قباحدايييييية قالج

 اجحزن .

ايييييييي  قالجحيييييييي غ قبييييييييي لً ع ايييييييييٌفة أ   7ايييييييي  قبييييييييغٌاهرق ً ي 8يقييييييييييح  أ   أشييييييييي   النييييييييس قبهييييييييي   

 قبايييييييييقء قبجييييييييً ج خييييييييعيلى  ال جييييييييغخء لٌيييييييين قباييييييييييق  ع ياديييييييي ؤدم شنييييييييى لٌيييييييييادم   ايييييييييحيق غاييييييييييشدم 

 قبجاي حٌة ع شنى حغ جصاٌرو .
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 غقرت قبغيبة ٌر    جليٌس  قبايظغ قبدرغي: يللغ  رٌهة  ري ء شنً قبا دير  ئن قبل

 قايقء قالقنٌم

قشجايييييير قبل ئيييييين شيييييي  جحيييييي بغ  غقرت قبغيبيييييية شنييييييً قبا ييييييديرع ق  شييييييغم قرييييييي ء اايييييي بط  يد بيييييية اعييييييغقغ قبٌيييييييم/

ب قنيييييٌم ي جليٌيييييس قباييييييظفٌ  ولييييي    قاييييير  يييييصنع يالايييييغ اييييي   ٌلييييي غ حيييييء اييييي  لييييييع اييييي  بييييييا   قييييييجارقر 

 قبى قالقنٌم اصغ قرقر قباحداة قالجح غٌة قالخٌر.قري ء قالايقء 

:  رظيييييم ق  قيييييرقر قباحداييييية انيييييزمع بدييييي  شيييييغم  ش ييييي   ااييييي بط ب قنيييييٌم قيييييغ ٌيييييييس قبفلييييييت يقييييي ء قبا يييييدير  يييييً

ايييييٌ  قبارديييييز يقالقنيييييٌم يويييييعق اييييي  يٌيييييي وم اجييييي خٌر جارٌييييير قبايقزلييييية يشنٌيييييه  يييييلح  ليييييغشيق ق قنيييييٌم بنلنييييييس 

ا بٌيييييية دريقجيييييين  ييييييي  شيييييي   قبحيييييييقر ب جفيييييي   شنييييييى  ييييييٌعة يييييييي ٌة جيييييييا   رييييييي ء غ صيييييي   شنييييييى   يبيييييية 

  .  ري ء ق قنٌم بلف ه بٌ غر شار يياي

ياييييييٌ  قبا ييييييدير يوييييييي ل ئيييييين رئييييييٌس بلليييييية قبييييييلف  يقبعيييييي ز يقباييييييريق  قب اٌصٌيييييية قبلٌ اٌييييييةع أ   حييييييء ا ييييييدنة 

ف  يٌ يييييصن اييييي  حيييييء قبا ييييي دء جيييييينٌم قبيييييلف  بٌيييييي   يييييصاة يشنٌيييييه  ييييي   قبجصلييييي  اصيييييغم قبايق هييييية بجيييييينٌم قبيييييل

يويييييعق اييييي  اللجالييييي ه يشنٌيييييه  يييييلح  ليييييغ س قبحدياييييية قالجح غٌييييية  ش ييييي   اييييييظفً ق قنيييييٌم اييييييجحه جىم شنيييييى  يييييدء 

 غ ص   الله ا  يقلن قبحدياة قالجح غٌة قالوجا م اايق لً ق قنٌم  ىم ايق لي  شرققٌي  .

نييييييس قبيييييييزرق  ا رييييييي ء قالايييييييقء يد ليييييي  قباحدايييييية قالجح غٌيييييية قبصنٌيييييي  قييييييغ قييييييرر  قبعيييييي   لاٌييييييس قييييييرقرق  ال

 قب ىرٌة قبى ققنٌم درغيج   غي  قٌ م قالقنٌم اجينٌم اعغقغ قٌم قب  غرق  قبلف ٌة.
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 رئٌس قبيزرق  يا دري  ٌاحا   قبجص ي  قبا جر  اصغغ ا  قبه  ش   قبحٌيٌة

احييييييي  رئيييييييٌس النيييييييس قبييييييييزرق ع دمحم  يييييييٌ ع قبيييييييييغقلًع قبٌييييييييم قبخايييييييٌسع ايييييييس  يد بييييييية قاللاييييييي   قبصرققٌييييييية/

 قبرئٌس قبفرليً قٌا ليٌء ا دري ع قبجص ي  قبا جر   ً شغغ ا  قبه  ش   قبحٌيٌة.

 

يعديييييير قبادجيييييين ق ش اييييييً بييييييرئٌس قبيييييييزرق   ييييييً اٌيييييي   جنهجييييييه يد بيييييية قبلايييييي   قبصرققٌيييييية )يقع(ع أ   رئييييييٌس 

قبيييييييييغقلًع قبجهيييييييى ايييييييي   قبٌييييييييم قبخايييييييٌسع  يييييييً ق ييييييير ق بٌزٌيييييييه ا بص  ييييييياة النيييييييس قبييييييييزرق ع دمحم  يييييييٌ ع 

 ايييييييييييييييييييييييييييييييييييييي رٌسع قبييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرئٌس قبفرلييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييً  ٌا ليٌييييييييييييييييييييييييييييييييييييييء اييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي دري  .

يأييييييي غ قباٌيييييي  ع أ   قبنهيييييي    ييييييىغ احيييييي  قبص قيييييي   قبال ئٌيييييية اييييييٌ  قبانييييييغٌ ع يال ق يييييية شييييييغغ ايييييي  قبهييييييي ٌ  

جصييييي ي  قبا يييييجر   يييييً شيييييغغ ق قنٌاٌييييية يقبغيبٌييييية عق  قالوجاييييي م قبا يييييجر ع  يييييي ً شييييي  احييييي  شيييييغغ اييييي  انفييييي   قب

 اييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  قبه  شييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي   قبحٌيٌييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية .

يجييييي اس أليييييه  لييييير  شهييييين قبنهييييي   ارقييييييم جيقٌيييييس قجف قٌييييية قب يييييرقدة قبييييييجرقجٌلٌة ايييييٌ  قبصيييييرق  ي رليييييي ع قبجيييييً 

قل ييييييي  شنييييييى احيييييي ير اجصييييييغغت  ييييييً قباليييييي ال  قالقج يييييي غٌة يقبالٌيييييية ياد  حيييييية ق رويييييي ن يقبج ييييييّرغع يقبجايييييي غء 

ق ايييييي غقرت قبزاييييييي   ياد  حيييييية قبلرٌاييييييية قالقج يييييي غٌة يقبلرٌاييييييية قباهيييييي  ًع  ييييييي ً شييييييي  احيييييي ير أخييييييير  ججصنيييييي

 قبالظاةع ي ً حا ٌة قباٌئة يجصزٌز حهي  ق لي   يقبجصنٌم .

 

 

 قبييغقلً ٌدنغ بٌ  قبصعقري اصييٌة النس أال   وٌئة ق ش م يقالج  ال 

النييييييس دنييييييغ رئييييييٌس قبيييييييزرق  دمحم  ييييييٌ ع قبييييييييغقلًع قبخاييييييٌسع بٌيييييي  قبصييييييعقري اصييييييييٌة /ايييييييقزٌ  لٌيييييييز

 أاليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي   وٌئيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية ق شيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي م يقالج يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ال .

يقييييي ء ا يييييغر ا نيييييس  يييييً حيييييغٌ  بيييييا/ايقزٌ  لٌييييييز/ع    قبيييييييغقلً ألىيييييى جدنٌيييييغ شييييي غء يييييينا   اييييي  شيييييييٌة 

 النس أال   قبىٌئةع يدنغ قبصعقريع اغالً شله .

 

 

 

https://www.ina.iq/176777--.html
https://www.ina.iq/176777--.html
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 قب ح غ: جصنٌق اؤق  بنصاء قبهل نً ايف رت قبصرق   ً أيدرقلٌ  لجٌلة قبج صٌغ قبصيدري

أشنيييييي  قباجحييييييغ  ا يييييييم يزقرت قبخ رلٌيييييية أحاييييييغ قب ييييييح غع قبٌيييييييم قبلاصييييييةع شيييييي   يد بيييييية قاللايييييي   قبصرققٌيييييية/

 جصنٌق اؤق  بنصاء قبهل نً ايف رت قبصرق   ً أيدرقلٌ  لجٌلة قبج صٌغ قبصيدري.

يقييييي ء قب ييييييح غ  يييييً اٌيييييي   جنهجيييييه يد بيييييية قبلايييييي   قبصرققٌييييية )يقع(:  لييييييه  جيييييم جصنٌييييييق قبصايييييء قبهل يييييينً ا ييييييدء 

 ً أيدرقلٌيييييييي ع ايييييييييان قبج ييييييييصٌغ قبصيييييييييدري قبخٌيييييييير وليييييييي   .اؤقيييييييي   ييييييييً يييييييييف رت لاىيرٌيييييييية قبصييييييييرق   يييييييي

 يأي غع أ   وعه قبخ يت ج جً بنحف ظ شنى أريقر أال   قبل بٌة قبصرققٌة قبدرٌاة .

 

 ش يي ٌغشي بل رت قبهيٌة قبفني ٌلٌة: ا  ٌجصر  بى  أونى  أار ار ي 

قبيييييييى ل يييييييرت قبهييييييييٌة غشييييييي  رئيييييييٌس قئيييييييج غ قبي لٌييييييية  ٌييييييي غ شييييييي ييع قبٌييييييييم قبلاصيييييييةع  قبيييييييييارٌة لٌييييييييز/

 قبفني ٌلٌةع  ٌا  أ  ر قبى أ  ا  ٌجصر  به أونى  ا  شغيق   يرقئٌنً أار ار ي .

ع ق    اييييي  ٌجصييييير  بيييييه قونلييييي   يييييً  نيييييي ٌ  قبحاٌاييييية اييييي  قبيييييييارٌة لٌييييييز يقييييي ء شييييي يي  يييييً جعرٌيييييغت ج اصجىييييي 

شيييييييغيق ي قييييييييرقئٌنً ظ  يييييييم قايييييييرا ار يييييييي  يايييييييغق  ٌج نييييييين الييييييي  ايقفييييييي ً شراٌييييييي ً ايحيييييييغقً بل يييييييرت قبهييييييييٌة 

 قبفنيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ٌلٌة .

 

يجييييي اس:  لؤدييييييغ شنييييييى ايقفليييييي  قبا ايييييي  يقبييييييغقشم بنهيييييييٌة قبفنييييييي ٌلٌة ييقي ليييييي  اييييييس قونليييييي   ييييييً  نييييييي ٌ  ايييييي  

 قبحء قبص غء يقبغقئم يقب  اء .قلء جحهٌق 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ina.iq/176819--.html
https://www.ina.iq/176819--.html
https://www.alsumaria.tv/Entity/3172698065/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B2/ar/
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قبخللر ٌاغي قشجرقي ً جل ه قرقر قالجح غٌة: ديرغيج   أونل  يالٌاد  قباي س ا رزققىم خ   ً 

 بنجف وا   قبيٌ يٌة

أايييييغ  رئيييييٌس جحييييي بغ قبييييييٌ غت خايييييٌس قبخلليييييرع ٌييييييم قبراصييييي  ع قشجرقيييييي ً ييييييالٌ ً شنيييييى قيييييرقر   يييييفق لٌييييييز/

 قباحداة قالجح غٌة قبصنٌ  قالخٌر ا    قري ء قبحدياة قالجح غٌة قايقء قبى  قنٌم ديرغيج  .

يقييييي ء قبخللييييير  يييييً جعرٌيييييغت ق نصييييي  شنٌىييييي  يد بييييية  يييييفق لٌييييييزع     قبهيييييي  قبي لٌييييية ايييييعب  لىييييييغقً داٌيييييرت اييييي  

جحهٌيييييق قبحيييييغ قباصهييييييء اييييي  قالييييييجهرقر  يييييً قبيييييا غع يال ٌادييييي  بي اؤييييييية  يييييً قبصيييييرق  أ  جصييييير  ويييييعق  أليييييء

 قاليجهرقر بنجىغٌغ ا  لغٌغ .

يقييييييييي غ ق    يرغيييييييييج   أونليييييييي  يالٌاديييييييي  قباييييييييي س ايييييييي رزققىم ياييييييييريقجىم ا رٌهيييييييية اخ بفيييييييية بنجف وايييييييي   

 قبيٌ يٌة قبجً أيي  شنٌى  قبحدياة قبح بٌة .

 غٌيييييية قبصنٌيييييي  قبٌيييييييم قبراصيييييي  ع اصييييييغم غيييييييجيرٌة  رييييييي ء النييييييس قبيييييييزرق  قالجحيييييي غي يقييييييي  قباحدايييييية قالجح

 اا بط ا بٌة بجايٌء قبارجا   قب ىرٌة بنايظفٌ  يقبص انٌ   ً قبه  ع قبص م  ً  قنٌم ديرغيج  .

يشيييييغ  حدياييييية  قنيييييٌم ديرغييييييج   قبهيييييرقر ا ليييييه  لييييي ئر  يخييييير   ييييي ر  بنغييييييجير ياخييييي بغ الجفييييي   ج يييييدٌء 

يغش  حديايييييية قالقنييييييٌمع قبحديايييييية قالجح غٌيييييية  بييييييى شييييييغم قبخييييييييع بىييييييعق قبهييييييرقرع يق ٌفيييييي   ٌيييييية.قبحديايييييية قبصرقق

 ا بيشيغ قبجً ق صجى  ا ري ء قبايجحه   قبا بٌة  قنٌم ديرغيج   .

 اه نة اد  حة قبفي غ  ً قبصرق  جيرن يزرق  ي اهٌ 

د ييييييغ ا ييييييغر حدييييييياً ا نييييييسع ٌيييييييم قبراصيييييي  ع شيييييي  أيقايييييير قييييييا  يج ييييييغر احييييييق يزرق    ييييييفق لٌيييييييز/

 ي اهٌ  اجير ٌ  اهي ٌ   ي غ ا بً ي غقري.

يقييييي ء قبا ييييييغر بيد بيييييية  ييييييفق لٌيييييييزع  لييييييه  ييييييا  حانيييييية اد  حيييييية قبفييييييي غ ق غقري يقبايييييي بً يج ييييييغر أيقايييييير 

 قا  احق يزرق  ي اهٌ  ع غي  عدر ازٌغ ا  قبجف  ٌء.

أ  رئيييييٌس قبييييييزرق  دمحم  يييييٌ ع قبيييييييغقلً ياصيييييغ ج ييييييٌ  النيييييس قبلييييييقن أيقخييييير  يييييىر جليييييغر ق  ييييي رت  بيييييى 

جصىييييييييغ ايييييييي   جدييييييييي  اد  حيييييييية قبفييييييييي غ قبايييييييي بً يق غقري يقيييييييييجرغقغ قبايييييييييقء  2022ج ييييييييرٌ  قبيء/ أدجيييييييييار 

 قبالىياة ا  أيبيٌ   ارل اله قبحدياً.

ٌصيييييرغ ايييييا يرقة قبهييييير    يشهييييين اا  يييييرجه اى ايييييه ا ٌييييي م جيييييم  بهييييي   قبهيييييا  شنيييييى قبايييييجىم قبيء ااييييي  اييييي   

 يشغغقً ا  قباجير ٌ  اى ع جنجى  قبصغٌغ ا  أيقار قبها  يقاليجهغقم قبجً أ غرجى  وٌئة قبلزقوة.
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 قبيٌغ قبحدٌم: يلهغ غيا ً اس  صال  قبفني ٌلً يشنى النس قبا   ٌه غ قلجى د   قالحج ء

ا يييييغت قبليييييرقئم قباريشييييية  أغق  يقييييييجلدر رئيييييٌس جحييييي بغ قيييييي  قبغيبييييية قبي لٌييييية قبييييييٌغ قبحديييييٌم /قبفيييييرق  لٌييييييز

قبجييييييً ٌرجداىيييييي  قبدٌيييييي   قب ييييييىٌيلً يييييييغ قبايييييييق لٌ  قبفنييييييي ٌلٌٌ   ييييييً اغٌليييييية للييييييٌ  ياخٌاىيييييي ع قبجييييييً رقر 

يييييييحٌجى  حجييييييى ق  ع قبص ييييييرق  اييييييٌ   ييييييىٌغي يلييييييرٌحع ا  ييييييي  ة  بييييييى ققجحيييييي م قيييييييق  قالحييييييج ء قب ييييييىٌيلً 

لليييييييٌ  ي  ييييييي   قبعييييييي ز قباييييييييٌء بنيييييييغايعع ااييييييي  أغ   بيييييييى حيييييييغي  حييييييي ال  قخجلييييييي   شغٌيييييييغت ايييييييٌ  ايج يييييييفى 

  قب ف ء قبرققغٌ   ٌى .

: زق  وييييييعه قبج يييييييرق  قباؤيييييييفة ل  بيييييين اايقييييييغ شراييييييً ي ييييييي اً يقيييييي ء قبيييييييٌغ قبحدييييييٌم  ييييييً اٌيييييي   قبٌيييييييم 

اييييييء النييييييس قبايييييي  قبييييييغيبً يالظايييييية قباييييييم ي لييييييي لً ايييييييؤيء  لهيييييي ع قب ييييييصن قبفنييييييي ٌلً ايييييي  لىييييييةع يح

 قباجحييييييييغت شنييييييييى قبجييييييييغخء ي ٌهيييييييي غ وييييييييعه قاللجى ديييييييي   قبداٌييييييييرت يييييييييغ قب ييييييييصن قبفنييييييييي ٌلً قب يييييييي ار وليييييييي  .

 يلاهى لهُغ غيا ً اس  صال  قبفني ٌلً .

قبرحايييييية يقبرييييييييق  ب ييييييىغق   بيييييي  جيييييييه  ا بجهيييييي غمع -يوييييييً قيييييييٌجل -يأييييييي غ  لُييييييعدر ايييييي   قيييييييٌة  نييييييي ٌ  

 ً ألاسع يقب ف   قبص لء بنلرحى يقبا  اٌ  .للٌ  يقب صن قبفني ٌل

ظييييي رق  ادافييييية شنيييييى ق ييييي ع ظيييييزتع  يييييً ظيييييء   لييييير قبٌييييييم قبلاصييييية اهييييي ج   قالحيييييج ء قالييييييرقئٌنً  يييييل  يد لييييي 

ج ييييييصٌغ  يييييييرقئٌنً وييييييي قبدايييييير الييييييع اغقٌيييييية قبصيييييي مع حٌيييييي  ققجحايييييي  قبهيييييييق  ق يييييييرقئٌنٌة للييييييٌ  ياخٌاىيييييي ع 

فنيييييييي ٌلٌة قبليييييييٌش ق ييييييييرقئٌنً اييييييي برغ شنيييييييى اليييييييزرت  نيييييييي ٌلٌٌ ع  ٌاييييييي  جيشيييييييغ  قبف ييييييي ئء قب 10يقجنييييييي  

 للٌ .

 قبيف رت قبصرققٌة جصنق أشا بى   ً أيدرقلٌ 

شنهييييي  قبييييييف رت قبصرققٌييييية بيييييغ  أيدرقلٌييييي ع قبٌييييييم قبلاصيييييةع أشا بىييييي  حجيييييى ق يييييص ر نخييييير يعبييييي  /اييييييقزٌ  لٌييييييز

 اييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييان قبظيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييريغ قالييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييجال ئٌة .

 

أليييييه  لظيييييرقً بنظيييييريغ قالييييييجال ئٌة قبجيييييً جاييييير  يعدييييير  قبييييييف رت  يييييً اٌييييي   جنهييييي  /اييييييقزٌ  لٌييييييز/ لييييييخة اليييييهع

اىيييييي  قيدرقلٌيييييي  يج يييييييرق  قبحيييييييرن قالخٌييييييرت يجداٌييييييغ قبه ييييييغ شنيييييييى قبص  يييييياة قاليدرقلٌيييييية )دٌٌييييييغ(ع جصنييييييي  

ييييييف رت لاىيرٌييييية قبصيييييرق  بيييييغ  قيدرقلٌييييي  شييييي  جصنٌيييييق جهيييييغٌم قبخيييييغا   قبهل ييييينٌة  يييييً قبييييييف رت قشجاييييي رقً اييييي  

 ر .يحجييييييييييييييييييييييييييييى ق ييييييييييييييييييييييييييييص ر نخيييييييييييييييييييييييييييي 30/1/2023ٌيييييييييييييييييييييييييييييم قالالييييييييييييييييييييييييييييٌ  قبايق ييييييييييييييييييييييييييييق 

 

يغشيييييييي  قبيييييييييف رت ي هيييييييي  بناٌيييييييي  ع  لاٌييييييييس قبايييييييييق لٌ  قبصييييييييرققٌٌ  قباهٌاييييييييٌ  يقبغقريييييييييٌ   ييييييييً قباص وييييييييغ 

يقبل اصيييييييي   قاليدرقلٌيييييييية  ا خييييييييع قبحٌ يييييييية يقبحييييييييعر يقالبجييييييييزقم ا ر يييييييي غق  قبييييييييي اة ايييييييي  قاييييييييء قبييييييييين    

 قاليدرقلٌة قباصلٌة يقالاجص غ ش  قالا د  قبخ رت  ً ظء قاليي ع قبرقولة .
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 جح يف رجى   ً اعغقغ ظغقً غيبة شراٌة جفج

 

  أشنل  يزقرت قبخ رلٌةع ش  ق جج ر قبيف رت قباعراٌة  ً اعغقغ ٌيم ظغ قبيا . /قبفرق  لٌيز

يأ يييييي ر  قبيييييييزقرت  ييييييً اٌيييييي   بىيييييي  قبييييييى ق  يزٌيييييير قبخ رلٌيييييية قباعراييييييً  ل  يييييير ايرٌ يييييية  يٌحييييييير ق ججيييييي ر 

 قبيف رت يقق اة اؤجار  حفً ا جر  اس لظٌره قبصرققً  .

 قبخ رلٌة يي ئء قالش اً بجع ٌة قبحغ   ً قبي شة قبص  رت  ا ح ً.يغش  

 

ي اهة جيي يق بلير قبه يً لصفر ٌد غ خف ٌ  يرقة قبهر : يٌ يٌي  يأ رقغ ا بحدياة قب

 زوٌر

د ييييييغ ق يييييييً احدايييييية جحهٌييييييق قبدييييير  قبه يييييييً قبيء يييييييٌ   لصفييييييرع خف ٌيييييي  يييييييرقة قبا ليييييي   /اييييييقزٌ  لٌيييييييز

 قبيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرٌاٌة  يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرقة قبهيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييير  .

ء لصفيييييير  ييييييً حييييييغٌ  جنفزٌيييييييلًع    قبداٌيييييير ايييييي  قبيٌ يييييييٌٌ  قباىاييييييٌ  يايييييي  خيييييي ء قبجحهٌهيييييي   ظىيييييير يقيييييي 

يلييييييغ  يييييرقد   ايييييس قبايييييجىم ليييييير زوٌيييييرع ياييييي  ا ييييينحجىم ق  ٌيلىيييييي  قبييييييع   هييييي  شنٌيييييه ع ااٌلييييي  يليغ 

ق ييييييرقغ حدياٌيييييية  ييييييً قبحديايييييية قبييييييي اهة يايييييي  ايييييييجيٌ   ش بٌيييييية اييييييي نصة اهيييييييٌة قالا ليييييي   قبييييييييرٌاٌة 

 قالييييييييييييييييق   هيييييييييييييي  شنييييييييييييييى  ييييييييييييييخص يقحييييييييييييييغ غي  اهٌيييييييييييييية قباجىاييييييييييييييٌ  . يح يبيييييييييييييي  أ  جييييييييييييييين 

يأييييييي غع أ  اصيييييي  قبيٌ يييييييٌٌ  ا بخفيييييي   ٌجيييييييي ي  بلييييييير زوٌيييييير يايييييي بصن  ٌظىييييييري  ااظىيييييير نخيييييير يدييييييعب  

 قلييييييييييق  قش اٌييييييييية جييييييييييجنم ا بخفييييييييي   ااييييييييي بط ا بٌييييييييية ياييييييييي بصن  ح يبييييييييي  جظىييييييييير ااظىييييييييير أاييييييييي م قبصييييييييي بم .

  ارت  ٌايييييي  ٌخييييييص قبيٌ يييييييٌٌ  يق ش اٌييييييٌ  عيأ يييييي ر  بييييييىع أ  داٌيييييير ايييييي  قبحهيييييي ئق اااجيييييية يقبجحهٌهيييييي   ايييييييج

 ال ج   بى قجخ ع  لرق ق  احهىم .
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 قبفجح: أارٌد  قب شن قبي س ار س قبغيالر يجيع  شنى قبحدياة بجلفٌع قللغقجى 

أدييييييغ شيييييييي جحيييييي بغ قبفييييييجح شنييييييً قبفييييييج ييع ق  قاٌرديييييي  يايييييي  خيييييي ء قباليييييي  يد بيييييية قباصنيايييييية ق خا رٌيييييية/ 

قٌييييييغ شنيييييى ق ٌيييييرقغق  قبصرققٌييييية قبايجح ييييينة اييييي  أاييييييقء قبيييييلف ع ال جييييي  قبيييييى  قبفٌيييييغرقبً   لىييييي  جييييييصى بفييييير 

ق  يق ييييييل   جحيييييي يء ايييييي  خيييييي ء قبيييييييٌ رت شنييييييى  ٌييييييرقغق  قبييييييلف  قبيييييييع  شنييييييى قبحديايييييية بجحهٌييييييق قللييييييغق  

  اصٌلة.

يقييييييي ء قبفيييييييج يي بيييييييا /قباصنياييييييية/ع ق   ق  ييييييي ر قبجلييييييييٌهً ٌصهيييييييغ قلجا ش جيييييييه احييييييييير رئيييييييٌس قبييييييييزرق  دمحم 

اييييي  قليييييء  ٌلييييي غ قبحنييييييء بنا يييييد   يأارزوييييي  اييييي  ٌجصنيييييق ا رجفييييي ع ييييييصر  يييييرغ قبيييييغيالر  يييييً   يييييٌ ع قبيييييييغقلً

  قبييق  قباحنٌة خ ي   اصغ ق  يلء قرجف ش  جغرٌلٌ  داٌرق .

يأيييييي غ ق   قاٌردييييي  جصيييييغ قب شييييين قبي ييييييً  يييييً أي قرجفييييي ع يقلخفييييي   بييييييصر  يييييرغ قبيييييغيالر يييييييق   يييييً 

رقبً ٌيييييييييٌ ر شنييييييييى أايييييييييقء قبصييييييييرق  يقٌرقغقجييييييييه قبصييييييييرق  قي  ييييييييً قبال هييييييييةع خ ي يييييييي  ق  قباليييييييي  قبفٌييييييييغ

  قبلف ٌة .

ياييييييٌ  ق   يق ييييييل   الجيييييييصى ال يييييي   أايييييييقء قبصييييييرق  ٌييييييء قلىيييييي   رييييييي  قٌيييييييغق شنٌىيييييي  اىييييييغغ ر ييييييس يييييييصر 

قب ييييييرغ ايييييي  قلييييييء قبيييييييع  شنييييييى حديايييييية قبييييييييغقلً بجحهٌييييييق ا  باىيييييي  يا  بيييييين حنف ئىيييييي  يجارٌيييييير قللييييييغجى  

  ً قبا غ .

 

 قالشجرق  شنى قرقر قباحداة قالجح غٌة ار ي  ليور قبصغقبة .. قٌ غي ا    ر:

أدييييييغ قبهٌيييييي غي  ييييييً ق  يييييي ر قبجليييييييٌهً جردييييييً قبصجاييييييًع قبلاصييييييةع ق  قالشجييييييرق   يد بيييييية قباصنيايييييية ق خا رٌيييييية/ 

 شنى قرقرق  قباحداة قالجح غٌة ار ي .

اىيييييي  يقيييييي ء قبصجاييييييً  ييييييً حييييييغٌ  بييييييا/ قباصنيايييييية/ع ق   قييييييرقرق  قباحدايييييية قالجح غٌيييييية ٌليييييين قحجراىيييييي  يقالبجييييييزقم 

بلىييييي  جاايييييء ج ييييييٌن بايييييي رق  ش غبييييية بديييييء قال يييييرقغ ع ال جييييي  قبيييييى ق   قرقروييييي  قالخٌييييير حييييييء جيييييييٌق قبيييييلف  

  .2003ا  درغيج   ٌااء ج حٌح بخ   ارز اصغ 

يقيييييي غع ق   قبيييييلف  ايييييريت ي لٌييييية يقبغييييييجير ققييييير ا لىييييي  ٌلييييين ق  ٌيييييغقر اييييي  قايييييء قبحدياييييية قالجح غٌييييية ياييييي  

 ر ع اؤديييييغق  ييييييريرت قالبجيييييزقم ااييييي  ققرجيييييه قباحداييييية الليييييه ٌاايييييء ح يييييء  يييييً قالقنيييييٌم ويييييي جلييييي يز بىيييييعق قبايييييي

 ليور قبصغقبة يقالل  غ بدء قباديل    ً قبا غ .

يد ليييييي  قباحدايييييية قالجح غٌييييييية ققيييييير   يييييييً قرقرويييييي  قالخٌييييييير شييييييغم ق ليلٌيييييية جيييييييييٌق قبييييييلف  اييييييي  قاييييييء ققنيييييييٌم 

 درغيج   .
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 غيبة قبه لي : ق  ش   قبخ     وغ ى  قلى   ققي  قئج غ يٌ يً

ي يييييغ قبهٌييييي غي  يييييً قئيييييج غ غيبييييية قبهييييي لي  ل ييييييم دمحم لصفيييييرع قبخايييييٌسع قلاييييي    د بييييية قباصنياييييية ق خا رٌييييية/ي

قبخيييييي غ اييييييٌ  قيييييي غت قالئييييييج غ يقشيييييي   قالل ييييييه   ا باعريييييييةع ااٌليييييي  ق  قبىييييييغغ ايييييي  جنيييييي  قال يييييي ش   وييييييي 

 جغاٌر ققي  قالئج     قبيٌ يٌة.

قباييييييجار شنيييييى قبخييييي غ غقخيييييء قئيييييج غ غيبييييية قبهييييي لي  يقييييي ء لصفييييير  يييييً ج يييييرٌح بيييييا /قباصنياييييية/ ق   قبحيييييغٌ   

يقيييييي غ ق   لاٌيييييس قبهييييي غت  يييييً قالئيييييج غ اييييييجاري   يييييً قبصايييييء  دييييي عن يوغ يييييه جهييييييٌ  يحيييييغت قالئيييييج غ .

يق ييييي ر قبيييييى  يال جيليييييغ قي خييييي غ قي قخيييييج غ ٌ يييييء قبيييييى حيييييغ قباه  صييييية قي قالل يييييه   داييييي  ٌ يييييغ قبييييياص  .

يايييييية قبح بٌيييييية  ييييييي  شيييييي  قبصاييييييء قبلٌيييييي اً ايييييي  قلييييييء ق   قالئييييييج غ ٌيييييييجار  ييييييً غشييييييم ج اٌييييييق ارليييييي ا  قبحد

  ج رٌس قيقلٌ  اىاة جخغم قبفئ   قب صاٌة .

يجيييييغقيب  ييييييي ئء قشييييي م شيييييغت ج يييييرٌح   ا ييييي   قل يييييه   قٌييييي غق   يييييً قالئيييييج غ ييييييي  لفيييييً ريييييياً بيلييييييغ 

 أي خ غ.

 قبا بدً: قبصرق  ٌرٌغ ش قة جحفظ يٌ غجه يجحهق ا  بحه اس قالرغ 

أديييييييغ رئييييييٌس قئيييييييج غ غيبييييييية قبهيييييي لي  لييييييييري قبايييييي بدًع قبخايييييييٌسع أ  قبصيييييييرق   رٌيييييية/يد بيييييية قباصنياييييييية ق خا 

  ٌيصى بص ق   ق ئاة شنى ااغأ قبيٌ غت يقبا  بح قبا جردة اس قبرغ .  

شنيييييييى وييييييي اش قييييييييجها به رؤييييييييي   شيييييييغغق اييييييي  قبايييييييييي    يقييييييي ء قباييييييي بدً  يييييييً اٌييييييي   جنهجيييييييه /قباصنياييييييية/ 

جصزٌيييييييز يج ييييييييٌر قبجصييييييي ي  ايييييييس قبااندييييييية قالرغلٌييييييية  قب يييييييحفٌة قالرغلٌييييييية     قبصيييييييرق  ٌييييييييصى غياييييييي  قبيييييييى

شنييييييى قييييييي س قبا يييييي بح قبا ييييييجردة ييييييييٌ غت قبصييييييرق   وليييييي   ش قيييييي   ا اجيييييية يرقيييييييخة  قبى  يييييياٌةع يق  جدييييييي  

 يقيجه ء قرقره .

يغشيييييي  قالشيييييي م قبصراييييييً قبييييييى  قخييييييع قبييييييغير قبالييييييي  اييييييه قايييييي م قبجحييييييغٌ   يقبرو ليييييي   قبح بٌيييييية يقبجليييييي ين اييييييس 

  ة .قحجٌ ل   قب صين قبصراٌ

يااييييي  رئيييييٌس قئيييييج غ غيبييييية قبهييييي لي   ايقيييييغ قالشييييي م قبصرايييييً يقبخنٌليييييً قبيييييعي شاييييير شييييي  قوجا ايييييه اا يبييييية 

يقبجييييييييً ققٌايييييييي   ييييييييً قبا ييييييييرتع يقالحجفيييييييي   ظٌيييييييير قباييييييييياي  ا بالجخايييييييي    ٤٧ديييييييي س قبخنييييييييٌ  اليييييييييخجى  قء 

 قبا  ردة  ً قبا يبة يحغٌاه ش  درم قبصرق  ي صاه .
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 يرقة قبهر حهي  جحعر ا  اح يال  جييٌغ انغ 

حييييييعر شيييييييي حرديييييية حهييييييي  حيييييييٌ  شنييييييً قبدرشيييييي ييع قبخاييييييٌسع ايييييي  أٌيييييية / يد بيييييية قباصنيايييييية ق خا رٌيييييية

اح يبيييييية بجييييييييٌغ قي اا  نيييييية شيييييير  لجيييييي ئ  يييييييرقة قبا ليييييي   قبيييييييرٌاٌة قي ايييييي  ٌصييييييرغ ا ييييييفهة قبهيييييير ع 

  اصجارق قبجييٌغ خٌ لة يا  ردة  ً قبفي غ.

 قب يييييييصن قبصرققيييييييً بيييييييم ٌ نيييييييس شنيييييييى لاٌيييييييس قبييييييييا   يقييييييي ء قبدرشييييييي يي  يييييييً ج يييييييرٌح بيييييييا/قباصنياة/ع    

قباجير يييييية افيييييييٌحة يييييييرقة قبهيييييير  ع ااٌليييييي  أ   حهييييييي  جؤدييييييغ شنييييييى أواٌيييييية ييييييييريرت أ  ججص اييييييء قبييييييين    

  قبهيييييييييييييي ئٌة يوٌئييييييييييييية قبلزقوييييييييييييية يقباصلٌيييييييييييييٌ   يييييييييييييً قييييييييييييييجرل ع قباييييييييييييييقء يا حهييييييييييييية قبف ييييييييييييييغٌ  . 

 جيييييي   بييييييى أ  أظنيييييين قباايييييي بط يأ يييييي ر  بييييييى أ   وليييييي    خ ييييييٌ   داٌييييييرت أخيييييير  اجير يييييية ايييييييرقة قبهيييييير  ع ال

 قباييييييييريقة  يييييييً شىيييييييغ حدياييييييية قبدييييييي ظاً ا زقبييييييي  ايلييييييييغت يجحيبييييييي  قبيييييييى شهييييييي رق  ياييييييييال  جل رٌييييييية .

يقشجاييييييير  قبل ئاييييييية ل ويييييييغت قبيييييييغقٌلً  يييييييً حيييييييغٌ  يييييييي اق بيد بييييييية / قباصنياييييييية/ق   بعييييييي   اد جييييييين قبافج يييييييٌ  

 قبصاياٌٌ  قيىم ازٌ غت قبفي غ دا  حغ   ً  فهة قبهر   

 

 

  -ت قبغيبة اٌ  قبجفد  أي اخ بفة قرقر قباحداة قالجح غٌة.. ق   ر ٌد غ ايقفهجح بغ قغقر

قشجاييييييير قال ييييييي ر قبجلييييييييٌهً أ  رئيييييييٌس قبييييييييزرق  دمحم  يييييييٌ ع قبيييييييييغقلً ق ييييييياح انزًاييييييي   يد بييييييية اعيييييييغقغ قبٌييييييييم/

 اجلفٌيييييع قيييييرقر قباحداييييية قالجح غٌييييية ا ٌهييييي غ قريييييي ء قالاييييييقء قبيييييى ققنيييييٌم درغييييييج  ع ياٌلاييييي  أديييييغ شيييييغم اييييييؤيبٌجه

 ش  قق اة وعه قبغشي ع أدغ قبصاء شنى قبجي ء بحء غيجيري اس قالقنٌم غقخء جح بغ قغقرت قبغيبة.

يقيييييي ء قبل ئيييييين شيييييي  جحيييييي بغ قبفييييييجح قبالييييييييي  ييييييً قال يييييي ر قبجليييييييٌهًع اىييييييغي جهييييييًع  ييييييً ج ييييييرٌح  ييييييحفً 

ج اصجييييييه  اعييييييغقغ قبٌيييييييم ع     قييييييي  ق  يييييي ر قبجليييييييٌهً بييييييٌس بىيييييي  أي ش قيييييية ا ق ايييييية وييييييعه قبييييييغشي  أايييييي م 

باحداييييييية قالجح غٌييييييية ا ييييييي    ٌهييييييي غ  ريييييييي ء قباييييييييقء ا يييييييدء  يييييييىري  بيييييييى ق قنيييييييٌم اييييييي  قايييييييء قبحدياييييييية ق

قالجح غٌييييية ع ااٌلًييييي  أ   قيييييي  ق  ييييي ر حرٌ ييييية شنيييييى حيييييء د  ييييية قبا ييييي دء ايييييٌ  أراٌيييييء ياعيييييغقغ ي يييييق قبحييييييقرق  

 يقب ر قبغيجيرٌة .

ايييية دايييي  وييييً انزايييية قبجلفٌييييع يأدييييغ جهييييً أ   ايييي  ٌ ييييغر ايييي  قييييرقرق  ايييي  قاييييء قباحدايييية قالجح غٌيييية قبصنٌيييي  ُاحجرع 

بد  ييييية قبلىييييي   يقبيييييين    يال ٌادييييي  اخ بفجىييييي  يق  اليييييس  ريييييي ء قباييييييقء  بيييييى ق قنيييييٌم  ال اصيييييغ جيييييينٌم قبيييييلف ع 

 يٌدي  انزا ً بحدياة قبييغقلً يال ٌاد  اخ بفة عب     ق ً .

غقرت ي ييييييغغ قبل ئيييييين شيييييي  جحيييييي بغ قبفييييييجح شنييييييى حييييييرص قييييييي  ق  يييييي ر قبجليييييييٌهً شنييييييى اايييييي   يقيييييييت قئييييييج غ  

قبغيبييييية يشيييييغم خنيييييق أي ا ييييي دء قيييييغ جصرقيييييء شايييييء حدياييييية قبيييييييغقلً ع اؤديييييغق قليييييه  ييييييٌدي  ولييييي   حيييييرق  

بفيييييجح قلييييييق  حييييييقر يجفييييي ي   ٌلييييي غ حنييييييء غييييييجيرٌة يق ليلٌييييية ا ييييي   قييييييٌة  ريييييي ء قباييييييقء يحيييييء ويييييعه 

 قبزاة .
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 اجين ً قللاٌ ً ح يبيق قلجٌ ز قبحغيغ 33قبها  شنى 

اجييييييين ً قللاٌيييييي ً حيييييي يبيق  39قشنليييييي  قٌيييييي غت قيييييييق  قبحييييييغيغع قبٌيييييييم قبلاصييييييةع قبهييييييا  شنييييييى قبييييييييارٌة لٌيييييييز/ 

ع ألييييييه  قيييييييجارقرقً بلىيييييييغ جيييييي اٌ  قبحييييييغيغ يعدر  قبهٌيييييي غت  ييييييً اٌيييييي   قلجٌيييييي ز قبحييييييغيغ ا رٌهيييييية ظٌيييييير  ييييييرشٌة.

 يييييً شانٌجيييييٌ   قبنييييييق  قبص  ييييير قبصرققٌيييييةع يالييييي  قً شنيييييى اصنياييييي   قييييييجخا رٌة غقٌهييييية جادييييي  قبفييييييج قبيء اييييي 

( اجييييييييييين ً قللاٌيييييييييي ً حيييييييييي يبيق قلجٌيييييييييي ز قبحييييييييييغيغ ا رٌهيييييييييية ظٌيييييييييير 39الف يييييييييينجٌ  ايييييييييي  قبهييييييييييا  شنييييييييييى )

 يقي    قله  جم جينٌاىم  بى قبلى   قباخج ة  جخ ع ق لرق ق  قبه ليلٌة احهىم . رشٌة .

 قاليجخا رق  قبصرققٌة أحاغ  أاي رظٌغ  غير الس يفر احق قبيدٌء قبي اق بيد بة 

أ ييييييغر  احدايييييية جحهٌييييييق قبديييييير   ييييييً قبص  يييييياة قبصرققٌيييييية اعييييييغقغع ٌيييييييم قبخاييييييٌسع الييييييس يييييييفر   ييييييفق لٌيييييييز/

احيييييق قبيدٌيييييء قبيييييي اق بيد بييييية قالييييييجخا رق  أحايييييغ  أايييييي رظٌيييييغ ع يالحيييييه ايييييغت ق ليلٌييييية  ااييييي   ا يييييريشٌة 

ء رئييييييٌس النييييييس قبيييييييزرق  قبييييييي اق ا يييييي فى ي ييييييدا يييييي غر أايقبييييييهع احييييييياا  أ يييييي غه ا ييييييغر قييييييي ئً بيد بجل .

بلليييييية جحهٌييييييق شنٌيييييي  اانفيييييي   قبفييييييي غ قبدايييييير  يقبلييييييرقئم قبلل ئٌيييييية  2020قبديييييي ظاً  ييييييً  ييييييىر نن /أظييييييي س 

ارئ يييييييية يدٌييييييييء يزقرت قبغقخنٌيييييييية ب ييييييييؤي  قاليييييييييجخا رق  قبفرٌييييييييق أيء أحاييييييييغ أاييييييييي رظٌييييييييغع حٌيييييييي  الحيييييييي  

ججصنيييييق ا بفيييييي غع بدييييي  شانىييييي  بيييييم   ييييي حٌ   يقييييييصةع يقشجهنييييي  اييييييؤيبٌ  داييييي رق ييٌ ييييييٌٌ  اصيييييري ٌ  ايييييجىم

يد   رئييييييييٌس النييييييييس قبيييييييييزرق  قبصرققييييييييً دمحم  ييييييييٌ ع ٌخييييييييء ايييييييي  قالجى ايييييييي  ع احييييييييين جهيييييييي رٌر  ييييييييحفٌة.

ع ااح يييييييييياة أي لىييييييييية قييييييييييجصان  قبجصيييييييييعٌن يقلجيييييييييزقع 2022دييييييييي لي  قبيء  22قبيييييييييييغقلً يليييييييييهع ٌييييييييييم 

  قالارٌدٌيييييية قالشجرق يييييي   ايييييي بهّيت يعبيييييي   ييييييً قيء رغ حدييييييياً شنييييييى ايييييي  د ييييييفجه  ييييييحٌفة  يق ييييييل   ايييييييي 

شييييييي  قٌييييييي م بللييييييية  قايييييييي رظٌيييييييغ  ايييييييا قبصزء يقبجصيييييييعٌن يقبصليييييييغ قبللييييييييً ع احيييييييق اصجهنيييييييٌ  اييييييي  داييييييي ر 

دييييييييي لي  قبيء  21يق بييييييييي   يييييييييحٌفة  يق يييييييييل   اييييييييييي  ع  يييييييييً قباييييييييييؤيبٌ  قبصيييييييييرققٌٌ  يرلييييييييي ء قبشا ء.

ع    جحهٌهيييييي  ألرجييييييه يقيييييييجار جيييييييصة أ ييييييىرع د ييييييغ أ  حانيييييية اد  حيييييية قبفييييييي غ قبجييييييً لفييييييعجى  حديايييييية 2022

ٌس قبيييييييزرق  قبصرققييييييً قبييييييي اق ا يييييي فى قبديييييي ظاً قيييييييجخغا  أييييييي بٌن ظٌيييييير  لييييييي لٌةع اٌلىيييييي  قلجى ديييييي   رئيييييي

لليييييييٌةع اللجييييييزقع قشجرق يييييي   ايييييي  ايييييييؤيبٌ  دايييييي ر يرليييييي ء أشايييييي ء.يعدر قبجحهٌييييييق قب ييييييحفً أ  اهيييييي ا   اييييييس 

 خ ييييي ع ااييييي   يييييٌىم خايييييية رلييييي ء قحجليييييزجىم قبنلليييييةع يجييييييصة أ يييييرقغ اييييي  عيي قباصجهنيييييٌ  ي  20أداييييير اييييي  

ايييييييؤيال شرققٌيييييي  يظراٌيييييي  جيييييي اصيق شاييييييء قبنللييييييةع أظىيييييير  أ  قبحانيييييية قجيييييييا  ا  ييييييي  ت يق عالء يد ليييييي   11

 جردز ا دء أدار شنى قبح يء شنى قشجرق    ادجياة اياه  اغال ا  قباي  بة ش  أشا ء قبفي غ.

 

https://www.alsumaria.tv/Entity/2419781640/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%B1/ar/
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 قبال  قباردزي ٌيجصغ الجا ع قبٌ   لغٌغت بنخريج ا   ا ز   قبغيالر

أدييييييغ احيييييي  ظ قباليييييي  قباردييييييزي شنييييييً قبصيييييي  ع قبٌيييييييم قبلاصييييييةع قجايييييي ع يٌ ييييييية يد بيييييية قباصنيايييييية ق خا رٌيييييية/ 

 لغٌغت ينبٌ   ل غت بنخريج ا   ا ز   قرجف ع يصر  رغ قبغيالر.

يعديييييير  دجنيييييية   ييييييرققة ديييييي لي  قبلٌ اٌيييييية  ييييييً اٌيييييي   جنهجييييييه / قباصنيايييييية /ع أ   الايشيييييية ايييييي  قبليييييييقن قبجهيييييييق 

قبصرققيييييييً / يد بييييييية شنيييييييً قبصييييييي  ت بال ق ييييييية أييييييييا ن قاللخفييييييي   قباييييييييجار بهٌاييييييية احييييييي  ظ قبالييييييي  قبارديييييييزي 

قبييييييغٌل ر قبصرققييييييً اه اييييييء قبييييييغيالر قالارٌدييييييً يقبييييييعي قلصدييييييس اييييييغيره شنييييييى قبييييييييس قالقج يييييي غي بنايييييييق لٌ  

يقاهيييييء دييييي ونىم لجٌلييييية الرجفييييي ع أييييييص ر قباييييييقغ يقبيييييينس قبي ييييييٌة  يييييً قبييييييي  قباحنٌة .يأ ييييي ر قباٌييييي    بيييييى 

قبنهييييي   بييييييريرت قجخييييي ع خ ييييييق    شنييييية باد  حييييية شانٌييييي   ظييييييٌء قباييييييقء يجىرٌييييين قبصانييييية  قبج ييييير  أالييييي  “

احيييييي  ظ قباليييييي  قباردييييييزي أدييييييغ شنييييييى “ياٌليييييي  قبدجنييييييةع أ  ”.يقجخيييييي ع قبييييييياء قب زايييييية يقبالغٌيييييية بحييييييء قبزايييييية

 قجا ع يٌ ية لغٌغت ا  قاء قبال  قباردزي يييس ق بٌ   قبل غت بنخريج ا  وعق قبا ز  

 % 01ش  غشم بنف حٌ  ٌ ء قبى  قبزرقشة جصن 

  أشنل  يزقرت قبزرقشةع ش  غشم بنف حٌ  يقبازقرشٌ . /قبفرق  لٌيز

يقيييييييي ء قباجحييييييييغ  ا يييييييييم قبيييييييييزقرتع دمحم قبخزقشييييييييً بيد بيييييييية  قبفييييييييرق  لٌيييييييييز  : جلفٌييييييييعق بفهييييييييرق  قبارليييييييي ا  

بجيييييغرق  ايييييييم قبحديييييياً  ٌاييييي  ٌخيييييص قبه ييييي ع قبزرقشيييييً يج ييييييٌره شهيييييغ  قبييييييزقرت لانييييية اييييي  قاللجا شييييي   

قبزرقشيييييية قب ييييييجيٌة يبييييييم ٌديييييي  ول بيييييي  ايييييي  ٌاديييييي  جغقردييييييه ا شجايييييي ر ق  قبيييييييليق  قالخٌييييييرت د ليييييي  ل  يييييية اييييييس 

 قلخفيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي   قباخييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييزي  قبايييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ئً .

ياييييييٌ  ق   أوييييييم  هييييييرق  قبخ يييييية قبزرقشٌيييييية قبجييييييييس ا باييييييي ح   قبزرقشٌيييييية يزٌيييييي غت قبييييييغشم قباهييييييغم بنف حييييييٌ  

% قبييييييى ٧١ة يزٌيييييي غت قباييييييعير ايييييي  قبص باٌيييييي % شنييييييى قبييييييرظم قرجفيييييي ع قيييييييص رو  ا بيييييييي ٧١% قبييييييى ٥٧ايييييي  

يديييييييي   رئييييييييٌس قبيييييييييزرق ع دمحم  ييييييييٌ ع قبييييييييييغقلً زقر يزقرت قبزرقشيييييييية أيء أاييييييييس قبراصيييييييي   ي ييييييييغغ % ٠١

شنييييييى د اييييييء  2022/2023شنييييييى  جلفٌييييييع قبخ يييييية قبزرقشٌيييييية قبجييييييً أقرويييييي  النييييييس قبيييييييزرق  بناييييييييم قب ييييييجيي 

 قبايييييييييييييييييييييييييييييييييي حة بواٌجىييييييييييييييييييييييييييييييييي   يييييييييييييييييييييييييييييييييً الييييييييييييييييييييييييييييييييي ء قباييييييييييييييييييييييييييييييييي  قبعيييييييييييييييييييييييييييييييييعقئً .

قبزرقشيييييييً قباهايييييييء بييييييي  ٌديييييييي   ٌيييييييه أي غشيييييييم بي  ييييييي ر ال ٌييييييييجخغم جهلٌييييييي   قبزرقشييييييية  يأديييييييغ ق   قبايييييييييم

 قبحغٌايييييييية ي يييييييير  قبييييييييري قبحغٌايييييييية ايييييييي برشع يوييييييييعق لييييييييز  ايييييييي  يٌ ييييييييية   يييييييي ر قبه يييييييي ع قبزرقشييييييييً .

ع قبجخ ٌ ييييييييي   قبا بٌييييييييية 2023يأديييييييييغ قبيييييييييييغقلً  يييييييييييس قبحدياييييييييية  يييييييييً ا يييييييييريع قييييييييي لي  قبايقزلييييييييية 

 ".ع ييج رغ ااغت ال ججل يز قبيايشٌ 2022/2023بايجحه   قبف حٌ  بناييم قب جيي 
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 ا ر جيجصغ ال جج ر ي ٌ  باغٌلة  رٌغت ا  ليشى   ً قب ر  قبيي 

/أشنليييييي  ا يييييير ألىيييييي  يييييييجفججح قرٌايييييي  ا ييييييدء رييييييياً أدايييييير اغٌليييييية خ  يييييية ا بيييييييٌ رق  ا ب يييييير   ٤٦قبهيييييي ورت 

ييييييي  قبييييييٌ رق   يييييً ويييييعق قبييييييي  يقبصييييي بمع  يييييً خ ييييييت قشجارجىييييي  أييييييي   ققج ييييي غٌة احنٌييييية لهنييييية داٌيييييرت  يييييً 

 قبانغ

ييليييييه قبيييييرئٌس قبا يييييري شايييييغ قبفجييييي ر قبيٌييييييًع ايييييؤخرقع ا ل ييييي   اغٌلييييية ش باٌييييية بنييييييٌ رق  ا رٌيييييق قبصيييييٌ  

قبه  اٌييييييةع اليييييييقر قبص  يييييياة ق غقرٌيييييية قبلغٌييييييغتع بج يييييياح يييييييي  يييييييٌ رق  اجد انيييييية قبخييييييغا  ع اصييييييغ  -قبيييييييخلة 

 .2020 ظ   يي  قبيٌ رق  قبايجصانة ااغٌلة ل رع اس اغقٌة ش م 

يجييييييييم قباغٌلييييييية اصييييييي ر  ييييييييي ح   بنييييييييٌ رق  قباييييييييجصانة يقبلغٌيييييييغتع يالايشييييييية اجد انييييييية اييييييي  قبخيييييييغا   

ش بٌيييييية قبايييييييجي ع ايييييي  ارقدييييييز قبفحييييييص يقب ييييييٌ لة يق ييييييس قبعٌيييييي رع  يييييييً  شيييييي  قباحيييييي ء قبجل رٌييييييةع يقباايييييي لً 

اج ناييييييي   يجييييييييجىغغ اغٌلييييييية قبييييييييٌ رق  قبلغٌيييييييغتع جيييييييي ٌر .ةع يقباليييييييي ع ياهيييييييرق  بن يييييييىر قبصهييييييي رق غقرٌييييييي

قباييييييق لٌ  قبيييييعٌ  ٌرظايييييي   يييييً اٌيييييس أي  يييييرق  ييييييٌ رتع حٌييييي  ييييييٌلغ  يييييً اغٌلييييية قبييييييٌ رق  قبلغٌيييييغتع ديييييء اييييي  

 ٌحج ج  بٌه يا  أشا ء ج يٌر قبخغا   قباهغاة بنزقئرٌ .

  جيلس.. قبها  شنى   ن ٌ لس   ئرق  ايٌّرت  ً الزبه

 

يلسع ٌييييييييم قبلاصيييييييةع قبهيييييييا  شنيييييييى أشنل  ق غقرت قبص اييييييية ب اييييييي  قبيييييييي لً  يييييييً جيييييييييييييييي ئء قشييييييي م جيلييييييييٌة/

  خص ا غغ  لس   ئرق  ايٌرت  ً الزبه احً قبرا لة  ً قبصارق  قبشنى اجيلس قبص  اة.

يأيييييييح  أليييييه اصنياييييي   جيييييي ر  بيييييغ  قبيحيييييغق  قبالٌييييية قبج اصييييية بال هييييية قباييييي  قبيييييي لً اييييي بصارق  اف غوييييي  

 ئرق  اييييييغي   ٌيييييي ر يييييييلةع احييييييء يييييييدل ه  ييييييً  ييييييلس  يييييي 38قيييييييجع ء أحييييييغ قب ييييييخ ص ٌانييييييط ايييييي  قبصايييييير 

(Drone يأيييييييي    أليييييييه جيييييييم  ٌييييييي   قباييييييييييع قبواٌييييييية قب زاييييييية اييييييي  قايييييييء  رقجيييييييً ق ر ييييييي غ يقب ييييييير ة.)

قبصغبٌييييييية اييييييي بصارق  اصٌييييييية قبيحيييييييغق  قبالٌييييييية قبج اصييييييية بارديييييييزي قباييييييي  قبيييييييي لً احيييييييً قبرا لييييييية يقبصايييييييرق  

قب ييييييخص  شنييييييىاصييييييغ قبجليييييييٌق اييييييس قبلٌ ايييييية قبصاياٌييييييةع اغقوايييييية احييييييء يييييييدل ه يقبهييييييا   حٌيييييي  جييييييم قبشنييييييىع

 قبا نين.

 ييييي ئرق  اييييييغي   3يعدييييير  أليييييه جيييييم حليييييز ق صييييية اييييي  اخيييييّغر  قبز نييييية  يييييييل ئر اح ييييييت ا باخيييييغر عقجيييييه ي

  ٌ ر ا غغ قبج لٌس.

اجىايييييية  لييييييرقئم قباخييييييغرق  يحٌيييييي زت أ ييييييٌ   الىيبيييييية  يأ ييييييغر اااييييييء قبلٌ ايييييية قبصاياٌيييييية  عليييييي  ا الحجفيييييي ظ اييييييه

 ".قباصايء اى  قبا غر ياخ بفة قبجصنٌا  
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 قباٌ : ال ايقغر بلى ٌة قبزاة قبيدرقلٌةقباٌ  

 

اليييييييييق قالج يييييييي ال  قاليييييييييجرقجٌلٌة  ييييييييً قباٌيييييييي  قباييييييييٌ ع لييييييييي  دٌراييييييييًع أ  قبيالٌيييييييي    أشن لي ييييييييييجً/ 

 قباجحغت ال جر  ايقغر بلى ٌة قبزاة  ً أيدرقلٌ .

 يق ء دٌراً بن حفٌٌ :  ال جيلغ اؤ رق  شنى لى ٌة وعق قبلزقع .

قبيييييي اقع غيل بييييغ جرقايييينع ا لييييه بيييييي ديييي   رئٌييييي  بحهييييق جيييييييٌة يييييناٌة بنلييييزقع  يييييً ي ييييرر قبييييرئٌس قبارٌدييييً 

 ي شة. 24أيدرقلٌ   ً ظيي  

 رئٌس قباربا   قبجردً: ال ا لس ا  جر ح أرغيظ   بيالٌة ا لٌة

 

أديييييييغ رئيييييييٌس قبارباييييييي   قبجرديييييييًع ا ييييييي فى  يييييييل ينع أليييييييه ال ٌيليييييييغ أي جيييييييرغغ  يييييييً جر يييييييح ريييييييييٌ  قبٌيم/

 نرئ ية  ً قاللجخ ا   قبه غاة.قبرئٌس رلن  ٌن أرغيظ   ب

 ييييييل ين أ   وييييييعه قبفجييييييرت بنرئ يييييييةع وييييييً قبيبييييييى بنييييييرئٌس أرغيظيييييي  ع يشنٌييييييهع ال ٌيلييييييغ أي ايييييي لس  يأييييييييح

قيييييي ليلً أي غيييييييجيري  ييييييً جر ييييييحه ع ا ييييييغغق شنييييييى أ   قيييييييٌة جر ييييييح أرغيظيييييي   بٌييييييي  قيييييييٌة  قب  يبيييييية 

 قبيغقيٌة/قباص رية  اء وً قيٌة ق لي  يغيجير .

قبجر يييييييح بفجيييييييرجٌ  رئ ييييييييٌجٌ ع لهييييييييء اديييييييء ييييييييييرع    ولييييييي   حدايييييييٌ  قييييييي ليلٌ  يأيييييييي غ:  اخ ييييييييص 

ايييييس  2018 ع يقباييييي لً ايييييغأ  يييييً أارٌيييييء2018يقلجىيييييى قبصايييييء ايييييه  يييييً أارٌيييييء  2007قاليييييٌ .. قبيء ايييييغأ  يييييً 

 شييييي   ليييييغيء قاللجخ اييييي   قبجيييييً جاييييي   يييييً عبييييي  قبصييييي م اصيييييغ قبجحييييييء بنلظييييي م قبرئ ييييييً اييييي  قبارباييييي لً ع ااٌلييييي  

ع   ليييييه ٌحيييييق بنلاٌيييييس قبجر يييييح بفجيييييرجٌ  رئ ييييييٌجٌ  2018 قبهييييي لي  قبيييييعي ايييييغأ  ييييً أارٌيييييء ألييييه  الييييي   شنيييييى ويييييعق

قالجييييييٌ . يوييييييعق قبهيييييي لي ع اييييييغأ اييييييس اييييييغ  شاييييييء لظيييييي م قبحديايييييية قبلغٌييييييغتع يأش ييييييى قبحييييييق ايييييي  لغٌييييييغ بدييييييء 

قبايييييييق لٌ   اد لٌيييييية قبجر ييييييح بيييييييالٌجٌ  قالجييييييٌ ع اايييييي  ٌ يييييياء أٌييييييي  ايييييي   ييييييعنيق  جييييييرت رئ يييييييٌة ييييييي اهة  ييييييً 

ٌهج يييييير شنييييييى قبييييييرئٌس قبحيييييي بًع اييييييء ٌ يييييياء قبرؤييييييي   قبييييييي اهٌ  قبييييييعي أاييييييييق  جييييييرجٌ  جردٌيييييي ع يوييييييعق ال 

 رئ يٌّجٌ  قاء وعق قبه لي  .

 يييييً  101ع  ييييي   قباييييي غت 2017يقييييي ء  يييييل ين:   يييييً قبجصيييييغٌ   قبغييييييجيرٌة قبجيييييً أقييييير  اجردٌييييي   يييييً قبصييييي م 

غتع يويييييً قبجيييييً  يييييً قبغييييييجير بج ييييياح اييييي غت يقحييييي 102قبغييييييجير قبجرديييييً قيييييغ جعٌييييير ع يجيييييم غالىييييي  ايييييس قباييييي غت 

 جحّغغ قبجر ح بنرئ ية .


